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DESCRIPCIÓ DE SÈRIE 
 
 
1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ 
1.1. Codi de referència  
CAT AMM 101.01.04 
 
1.2. Nivell de descripció 
Sèrie 
 
1.3. Títol 
Expedients de Secretaria 
 
1.4. Dates 
Dates: 1816-1889 (hi predomina 1835-1877) 
 
1.5. Volum i suport 
5,4 m (54 unitats d’instal·lació) de documentació textual, paper. 2.700 expedients 
aproximadament. 
 
La majoria de les camises dels expedients es presenten en format quartilla, mentre 
que, pel que fa a la mida dels documents simples, els secretaris combinen els 
estàndards (doble foli, foli, quartilla i vuitè) amb fragments d’altres dimensions. 
 
 
2. ÀREA DE CONTEXT 
2.1. Nom del productor 
Ajuntament del Masnou. Administració General. Secretaria. 
 
2.2. Història del productor 
La independència definitiva del Masnou s’assolí l’any 1825, amb la Reial Provisió del 
Consell del 16 d’agost del 1825. Tanmateix, en el període constitucional iniciat el 1812 
i en el període del trienni liberal (1820-1823), es dugueren a terme intents fallits 
d’independència de la població matriu, Teià. Aquesta data és la que sempre es pren 
com la d’inici de l’Ajuntament del Masnou, ja que és el moment en què se n’escull el 
primer secretari, Bonaventura Feu Sors, i la resta dels primers treballadors municipals 
que donaven suport a la tasca dels càrrecs electes.  
 
Posteriorment, l’any 1840, amb la Reial ordre del 5 de gener del 1840, al municipi 
s’agregà el barri d’Alella de Mar, cosa que incrementà considerablement les 
atribucions i competències de la institució i, consegüentment, la producció documental.  
 
Les lleis municipals i l’increment de població, especialment en els últims vint anys, han 
modificat el nombre de càrrecs electes municipals al Masnou. Així, la població ha 
passat de comptar amb un alcalde i cinc regidors, en els seus primers anys de vida, a 
tenir, en l’actualitat, un alcalde, dos tinents alcaldes i nou regidors. Igualment, l’aparició 
de noves institucions, com el Registre Civil o el Jutjat de Pau, o la reestructuració de 
funcions, com la instrucció o la sanitat, han modificat les funcions, atribucions i 
obligacions de l’Ajuntament al llarg dels anys.   
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2.3. Història arxivística  
La sèrie dels expedients de Secretaria forma part del fons de l’Ajuntament del Masnou.  
 
Inicialment, aquesta documentació es guardava, juntament amb la resta de la 
documentació que generava dia a dia l’Ajuntament, a l’arxiu localitzat a la Secretaria 
municipal. Posteriorment, ja al segle XX, fou traslladada a diverses estances i 
despatxos de l’edifici fins que finalment es diposità a les golfes de la casa de la vila. 
Allí és on estava localitzada l’any 1990. 
 
El 1991, arran dels acords entre el renovat Patronat del Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou i l’Ajuntament del Masnou, s’aconseguí reunir en un mateix emplaçament 
els fons dipositats a l’edifici del Museu del Masnou (en aquell moment al carrer de Sant 
Francesc d'Assís, 28) i la documentació històrica del fons municipal (localitzada a les 
golfes de la casa de la vila) a la segona planta de l’edifici municipal de Can Malet. 
Després d’un petit període d’adequació de l’espai, es va inaugurar el 7 de març de 
1992.  
 
L’any 1995, per raons d’espai, es trasllada la secció documental del Museu a la tercera 
planta de Can Malet i un becari realitzà un primer inventari dels 1.100 lligalls i altres 
documents dels fons que conformaven en aquell moment l’arxiu, entre els quals hi 
havia la sèrie dels expedients de Secretaria. 
 
El 1998, s’incorporà una tècnic responsable de l’arxiu amb la finalitat d’obrir 
regularment al públic l'Arxiu Històric Municipal i iniciar les tasques de tractament 
arxivístic. 
 
L’any 1999, coincidint amb el trasllat del Museu Municipal de Nàutica del Masnou a 
l’Edifici Centre (carrer de Josep Pujadas Truch, 1), es decideix reunir en un mateix 
local l'Arxiu Històric Municipal (localitzat a Can Malet) i l'Arxiu Administratiu Municipal 
(localitzat en una nau del carrer de Joan Roig). Per això es van traslladar i reunir tots 
dos arxius a l’antic edifici del Museu, després d’adequar-lo amb armaris compactes i 
altres equipaments bàsics que garanteixen la perfecta conservació i seguretat de la 
documentació. 
 
El fet que no sempre es trobà en les millors condicions de conservació i la manca d’un 
tècnic responsable fins fa relativament poc temps, és una de les possibles causes de 
les pèrdues d’expedients o documents, i de l’ordenació incorrecta dels documents dels 
expedients. 
 
2.4. Dades sobre l’ingrés  
Tota la sèrie fou dipositada en una única transferència, juntament amb la resta del fons 
històric municipal, l’any 1991, a la secció documental del Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou, que posteriorment esdevindrà l’Arxiu Històric Municipal del Masnou. 
 
 
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 
3.1. Abast i contingut  
La sèrie conté sobretot expedients dels anys 1835-1877. L’any 1835 fou quan es 
començaren a fer expedients de Secretaria de forma sistemàtica i, a partir de l’any 
1877, quan aquests expedients comencen a reduir-se perquè s’integren en altres 
sèries (com ara correspondència, quintes i altres). 
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La sèrie està integrada per expedients dintre dels quals podem trobar exemples de la 
major part de les tipologies de documentació municipal, cosa que permet un estudi de 
la societat, l’economia, la cultura i, fins i tot, la moral del Masnou del segle XIX.  
 
Es tracta, doncs, d’una sèrie que podem definir com a calaix de sastre, que incorpora 
dades de totes les activitats i les funcions que exercia l’Ajuntament del Masnou al 
segle XIX. És molt difícil caracteritzar com són aquests expedients a causa de la seva 
heterogeneïtat, tant des del punt de vista documental com temàtic. En molts casos, la 
documentació que està inclosa en aquesta sèrie esdevindrà, ja a finals del segle XIX i 
sobretot en el segle XX, una sèrie independent o part d’altres sèries. 
 
D’aquesta manera, podem trobar documentació relacionada amb la hisenda municipal 
(els impostos, els béns propis, els pressupostos, els comptes municipals, els censos), 
amb l’administració general del municipi (activitats protocol·làries, correspondència, 
subscripcions voluntàries, excedències o exoneracions de càrrecs públics), els 
proveïments (els mercats, les fires, els productes que es consumien, l’abastament 
d’aigua, l’escorxador o els transports), l’assistència social i la beneficència (atenció a 
orfes o actuacions contra l’atur), la sanitat (cementiri, epidèmies o controls sanitaris), 
les obres municipals, obres privades, l’urbanisme, els cossos de seguretat, les 
presons, l’expedició dels documents de seguretat pública, les quintes, les fortificacions 
de la població, el padró d’habitants, els controls de població, les eleccions, els centres 
d’ensenyament públics o privats, les beques per a l’escolarització d’infants pobres, les 
festes majors, les associacions o entitats de la població, les plagues que afecten les 
collites, els fenòmens meteorològics... 
 
Aproximadament el 25% dels expedients tracten sobre la hisenda municipal: la 
recaptació i repartició dels impostos i contribucions, els pressupostos i els comptes 
municipals, els constrenyiments, la desamortització de béns, els censos, els 
arrendaments de béns propis i arbitris... 
 
El segon gran tema dels expedients és la seguretat pública. Aquí s’inclouen des dels 
permisos d’armes expedits a particulars o institucions fins als desordres ocasionats per 
avalots o accidents (atropellaments per carro, òmnibus o ferrocarril, sancions per 
excés de velocitat...) o delictes (assassinats, violacions, robatoris, intents de 
suborn,...), passant per la fortificació de la població, les peticions de documents oficials 
(llicències, passaports, passis), tot allò relacionat amb els presos i les presons, les 
dades sobre els cossos de vigilància (Milícia Nacional i l’exèrcit). 
 
Els expedients que tracten sobre ensenyament i cultura augmenten de nombre 
considerablement amb l’arribada a la meitat del segle. Cal destacar que inclouen tots 
els expedients que tracten sobre aspectes de les festivitats, com la Festa Major, les 
revetlles o les caramelles del dia de Pasqua que se celebraven al Masnou, així com la 
creació de dos casinos, el control dels teatres, i tots els temes relacionats amb la 
religió, la moral i el culte (visites dels missioners, Te Deum d’accions de gràcies...). Pel 
que fa a l’ensenyament, els expedients recullen la creació de les dues primeres 
escoles públiques (una per a nens i l’altra per a nenes), el control que es feia de les 
escoles privades, l’atorgament de beques d’estudi per a infants pobres, i els concursos 
per escollir els mestres de les escoles públiques. 
 
Les dades sobre sanitat, assistència social i beneficència, també a partir dels anys 
cinquanta del segle XIX, incrementen la seva presència entre els expedients amb 
temes relacionats amb el trasllat de cadàvers, el cementiri, epidèmies de còlera, els 
orfes abandonats i el trasllat d’infants a l’hospici, i els comunicats dels metges 
setmanals o mensuals.   
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Les dades sobre eleccions a diputats a Corts i provincials, les eleccions o 
nomenaments dels consistoris municipals, les eleccions dels jutges de pau, i les 
excedències i exoneracions de càrrecs municipals també són una constant en la sèrie 
dels expedients de Secretaria.  
 
Altres temes que també es recullen en els expedients són els judicis de conciliació, les 
denúncies entre veïns, les fiances presentades a l’alcaldia per joves que s’embarquen 
en vaixells cap a Amèrica o altres punts d’Espanya, l’aplicació de textos legislatius  
—com la Llei municipal del 1840 o el Codi penal del 1848 al Masnou—, les destrosses 
ocasionades pels torrents, les millores de les infraestructures viàries de la població i la 
comarca, l’evolució del procés de segregació de Teià i l’assimilació del barri d’Alella de 
Mar, la construcció del ferrocarril, el control dels preus dels aliments, o les queixes pels 
allotjaments d’oficials a les cases particulars. 
 
3.2. Sistema d’organització  
L’ordenació de la majoria dels expedients està predeterminada per uns índexs 
elaborats pels successius secretaris. Els expedients estan ordenats cronològicament 
per anys i dins de cada any segons la numeració assignada pel secretari. 
 
Els expedients que no consten en els índexs s’han adjuntat a continuació dels 
expedients que els corresponen per les seves dates, tot assignant-los un número 
consecutiu d’expedient. 
 
3.3. Informació sobre avaluació, tria i eliminació 
Conservació permanent. 
 
3.4. Increments 
No es preveu cap increment de documentació perquè es tracta d’una sèrie tancada. 
 
 
4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
4.1. Condicions d’accés 
Accés lliure. 
 
4.2. Condicions de reproducció 
La reproducció de documents és permesa, tret dels documents que estan en molt mal 
estat de conservació. 
 
4.3. Llengües i escriptures dels documents 
Els documents habitualment estan escrits en castellà. No obstant això, també 
s’inclouen documents en català, sobretot en els expedients que corresponen als 
primers anys i en aquells on s’inclouen documents simples presentats per individus 
aliens a l’Ajuntament (com ara rebuts de paletes i mestres d’obra, llistes de pobres del 
poble, etc.). Ocasionalment es localitzen documents simples escrits en llatí dins dels 
expedients, sobretot de certificacions de baptisme. 
 
4.4. Condicions físiques i requeriments tècnics 
Els expedients no requereixen cap tipus d’aparell per a la seva consulta i el seu estat 
de conservació és bo. Tanmateix, hi ha expedients (un 4% aproximadament de tota la 
sèrie) que presenten un estat de conservació deficient o molt deficient com a 
conseqüència de la humitat i els seus efectes. En alguns casos s’han perdut 
definitivament les dades que contenien i són completament il·legibles. Es tracta, 
sobretot, dels expedients corresponents a l’any 1862. 
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4.5. Instruments de descripció 
Existeixen dues còpies d’índex anual en paper elaborades pels secretaris dels segle 
XIX que comprenen ininterrompudament des de l’any 1834 fins a l’any 1889.  
 
Catàleg: Sánchez Baños, Georgina, i Pino Andújar, Carles. La sèrie expedients de 
Secretaria. El Masnou, juny 2018. Disponible en suport paper i electrònic (base de 
dades Microsoft Access: 2.731 registres informàtics). 
 
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
5.3. Documentació relacionada 
Un nombre força important dels documents simples inclosos en els expedients són 
còpies o esborranys i, d’aquests, la majoria els podem trobar a: 
- La sèrie dels llibres d’actes i acords del Ple municipal. 
- La sèrie correspondència.  
- Escriptures notarials (localitzades a l’Arxiu Comarcal del Maresme, dintre del fons 

del Districte Notarial de Mataró, i a l’Arxiu de Protocols de Barcelona). 
 

Els documents simples dels expedients que formen la sèrie podrien establir relacions 
de complementarietat amb la documentació del Jutjat de Pau del Masnou, del Jutjat de 
Primera Instància de Mataró, amb el fons Municipal de Mataró, amb el Registre de la 
Propietat, amb el fons de la Província Marítima de Mataró i el Govern Civil de la 
Província de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Alhora, es podrien establir 
relacions de paral·lelisme amb els expedients de Secretaria o bé altres tipologies 
documentals del segle XIX conservades en els fons dels ajuntaments de Tiana, Alella, 
Teià, Premià de Mar, Premià de Dalt i Badalona. 
 
5.4. Bibliografia 
Sobre la sèrie Expedients de Secretaria del Masnou 
- SÁNCHEZ BAÑOS, Georgina. Identificació de la sèrie i catalogació dels expedients 
de Secretaria (1816-1861) del fons municipal del Masnou. Treball de fi de màster, 
Màster en Arxivística, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003. (inèdit) 
 
 
Sobre la Secretaria dels Ajuntaments 
- ABELLA, Fermín. Manual del secretario de Ayuntamiento ó tratado teórico práctico 
de la Administración municipal. Madrid 1892. 

 
- FONT RIUS, Josep Maria. Orígenes del régimen municipal de Catalunya. Instituto 
Nacional de Estudios Jurídicos. Madrid 1946. 
 
- MONTAGUD Y PUYOL, Juan. Guia de los secretarios de ayuntamiento, con varios 
formularios de expedientes y leyes constituyentes. València 1870. 
 
- TOSCAS, E.; AYALA, F. “Entre profesionales y burócratas. Los secretarios 
municipales en la España del siglo XIX”. Scripta Nova, Revista Electrònica de 
Geografia i Ciències Socials, Universitat de Barcelona, vol. VI, n. 119 (92), 2002. 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-92.htm 
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Sobre el segle XIX al Masnou 
- GIMÉNEZ I MOLINA, Isabel. La transformació del paisatge del Masnou: 1849-1945. 
El Masnou: Ajuntament del Masnou, 2005. 
 
- MURAY, Joan. Històries de la vila: 69 articles del butlletí de Gent del Masnou des de 
l’octubre de 1998 a maig de 2005. Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1999. 
 
- MURAY, Joan. Històries de la vila... del Masnou II. Mataró: Ed. Davinci, 2005. 
 
- MURAY, Joan. La revolta de les gallines: El Masnou de... 1880-1886: un 
enfrontament polític i social per un arbitri sobre el preu de venda de la gallina al 
mercat. Vilassar de Mar: Katelani, 2002. 
 
- RICO VÁZQUEZ, Miquel; ROIG LERONES, Marta. El cementiri del Masnou, un 
museu a l’aire lliure (segles XVIII-XXI). La Roca de Xeix, núm. 27, Ajuntament del 
Masnou, 2008. 
 
- TORAN, Rosa. Atles electoral. Els consistoris del Masnou 1812-1979. La Roca de 
Xeix, núm. 29, Ajuntament del Masnou, 2013. 
  
- TORAN, Rosa. Història contemporània del Masnou. El Masnou: Ajuntament del 
Masnou, 2017. 
 

 
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
7.1. Autoria i data(es)  
Descripció del fons elaborada per Georgina Sánchez Baños, setembre de 2013. 

Actualitzat per Carles Pino Andújar, juny de 2018. 

Descripció de les unitats documentals elaborada per Georgina Sánchez Baños (fins a 
l’any 1861) i Carles Pino Andújar (de 1862 a 1889 i revisió general). Darrera 
actualització: juny de 2018. 

 
7.2. Fonts  
La mateixa unitat de descripció i el treball de fi de màster de Georgina Sánchez Baños 

referenciat a l’apartat Bibliografia. 

7.3. Regles o convencions 
Norma de Descripció arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament de Cultura, Subdirecció General d’Arxius i Associació 

d’Arxivers de Catalunya, 2006. 
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LLISTAT DELS SECRETARIS QUE EXERCIREN AL MASNOU (SEGLE XIX) 

 NOM ANYS 
DATES DE NOMENAMENT, DE 

SUBSTITUCIÓ I DE CESSIÓ 

1 BONAVENTURA FEU  
I SORS 

1825-1861 1825 - Nomenament com a secretari1  

1861 - Substitució per malaltia 

1862 - Cessament en el càrrec per mort 

2 JAUME ALSINA I 

MARISTANY 

1861-1870 1861 - Nomenament com a secretari 

interí 

1862 - Nomenament com a secretari2 

1870 - Cessament en el càrrec  

3 ALEJANDRO DE 

OLEZA  

1870-1881 1870 - Nomenament com a secretari 

interí3 

1871 - Nomenament com a secretari4 

1881 - Cessament en el càrrec 

4 JOSÉ DE AVEDAÑO  1881-1881 1881 - Nomenament com a secretari 

interí 

1881 - Cessament per nomenament d’un 

nou secretari 

                                                           
1
 En els expedients 1858/87 i 1859/39 s’especifica que durant una malaltia de Bonaventura Feu, exercir 

com a secretari interí Miquel Rosell, un membre del consistori, tot seguint la norma que marca la llei en 
aquest casos. 
2
 Les actes municipals informen de l’existència d’un secretari interí, JAIME ESTABANELL, que va morir 

l’any 1871, del qual tan sols trobem una referència en l’acta 12 d’octubre del 1871 conservada en Actes 
Municipals, volum 2, foli 580 revers. Aquest interinatge es prolongà uns mesos però no tenim cap prova 
documental de quan es produí, segurament fou entre 1862 i 1871 període de l’exercici de Jaime Alsina. 
3
 En les actes municipal, Actes Municipals, volum 1 foli 112-113, consta la creació de la plaça de l’auxiliar 

de secretaria el 12 de gener de l’any 1877. Tot i això, sabem que ja en l’últim període de l’exercici de 
Bonaventura Feu hi havia en la secretaria un auxiliar contractat que l’assistia en les tasques menys 
oficials i més mecàniques, i que constava en la relacions de nòmines dels treballadors de l’Ajuntament 
que es presentaven en els comptes anuals. 
4
 No queda clar en la documentació el perquè de la seva cessió però entre altres coses es menciona una 

petició de cessament per motius de salut. 
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5 FERMÍN DE ANTONIO 

Y GRACIA 

 

1881-1887 1881 - Nomenament com a secretari 

interí5 

1884 - Cessament en el càrrec 

1886 - Rehabilitació en el càrrec 

1887 - Cessament definitiu en el càrrec 

6 FRANCESC 

MARISTANY 

 

1881-1881 1881 - Nomenament com a secretari 

interí  

1881 - Cessament per reincorporació de 

l’antic secretari en el càrrec 

7 CARLOS AROCA Y 

VALLE DE MOLINA 

1884-1886 1884 - Nomenament com a secretari 

interí 

1886 - Cessament per reincorporació de 

l’antic secretari en el càrrec 

8 RODOLFO GOSALBO  

 I MAS 

1887-1893 1887 - Nomenament com a secretari 

interí6 

1893 - Cessament en el càrrec  

9 JOSEP CABÚS  

I VILA 

1893-1893 1893 - Nomenament com a secretari 

interí 

1893 - Cessament per nomenament d’un 

nou secretari 

10 MIQUEL CARBÓ  

I PÉREZ 

1893-1928 1893 - Nomenament com a secretari 

1928 - Cessament en el càrrec 

 

Les dades d’aquest recull han estat estretes de:  

- Llibres d’Actes Municipals (1825-2003).  

- Quatre inventaris de la documentació guardada en l’arxiu històric de la Secretaria en el 

moment dels cessaments de secretaris dels anys 1881 ,1884, 1886, 1887 conservats 

en l’Arxiu Històric Municipal del Masnou, fons municipal, capsa 80.  

- Expedients de secretaria: 1861/78, 1858/87 i 1852/61. 

- Catàleg dels Acords Municipals del Masnou (1825-1940). 

                                                           
5
 Hi ha una menció en l’acta municipal del 9 d’agost del 1886, Actes Municipals, volum 9, foli 72-73, del 

nomenament de l’oficial de secretaria. 
6
 Les actes municipals informen de la causa del cessament del càrrec. El secretari i l’Ajuntament després 

de trenta anys de plets i malentesos, finalment a un acord beneficiós i just. Les dades de l’evolució del 
cas apareixen en les actes municipals conservades en la secretaria de l’Ajuntament del Masnou, Actes 
Municipals, volum 13: foli 45-52; foli 52-57; foli 61; volum 14, foli 3-6; volum 17, foli 53-54. 
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Sèrie      01.04 Expedients de Secretaria    

Fons         101 Ajuntament del Masnou 

Any/expedient 1816/01

Títol formal: Reglamento del lugar de Teià.

Data: 02/02/1816 02/02/1816

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels càrrecs i despeses inclosos en el pressupost del 1816 de l'Alcaldia de Teià. Les despeses i arbitris que hi apareixen es 
distribueixen en càrregues fixes, censos perpetus i redimibles, festivitats, despeses ordinàries i extraordinàries i les partides que 
s'exclouen.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient i no hi ha cap índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.
Tot i que en el document es parla de Teià, les dades aparegudes també inclouen al Masnou ja que en l'any 1816 la segregació dels 
dos municipis encara no era oficial.

Paraules clau: Pressupost Teià Municipal

-

Any/expedient 1825/01

Títol formal: Espediente, testimonio auténtico, sobre la división de contribuciones de propios entre Masnou, Teyá y Alella.

Data: 08/04/1825 08/04/1825

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 45

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia de l'expedient que té al seu despatx el notari Josep Manau Planas i Comte en què consten les vuit protestes fetes entre 1821 
i 1825 per les alcaldies de Teià i Alella a la del Masnou, en les quals l'acusaven d'haver-se apropiat de les contribucions d'uns veïns 
que no pertocaven al municipi del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: No té número d'expedient i no hi ha cap índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Contribució Teià Alella Municipal Queixa

-

Any/expedient 1828/01

Títol formal: Instrucción para la cobranza, recaudación y pago de las contribuciones en cuota fija.

Data: 20/03/1829 30/04/1832

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de comptes municipals dels anys compresos entre 1829 i 1831. Certificacions del Secretari de l'Alcaldia del Masnou 
verificant els comptes. Certificacions expedides en les Depositaries de les Alcaldies del Masnou i Teià on conten els diners recollits 
de la recaptació de les contribucions dels anys 1829 i 1830 entregats a les dues alcaldies. Certificacions de l'entrega de la part que li 
pertoca de les recaptacions de les contribucions al Masnou i Teià a la Depositaria de la Província de Barcelona. Llistats d'arbitris. I 
justificants d'entrades i sortides de caudals.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient i no hi ha cap índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.
La camisa de l'expedient té un possible error de datació, en lloc d'escriure 1829 o 1832 el secretari va escriure 1828.

Paraules clau: Recaptació Impost Municipal Teià

-

Any/expedient 1829/01

Títol formal: Pliego de cargos de las contribuciones de cuotas fijas des de 1829 a 1834.

Data: 05/12/1829 01/12/1834

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plecs de càrrecs dels impostos i les contribucions (cadastre, sal, aiguardent i licors, impostos extraordinaris, ronda volant, etc.) que 
l'Alcaldia del Masnou va ingressar entre 1830 i 1835 a la Comptadoria Provincial de Barcelona.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient i no hi ha cap índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.
Dintre de l'expedient hi ha un esborrany en el qual, a més a més d'un document de l'expedient, hi trobem part d'una carta, del 2 de 
febrer del 1832, dirigida al sotsdirector del gremi de Marina, on tracta aspectes de la pesca al Masnou.

Paraules clau: Contribució Municipal Impost Teià Marinos

-
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Any/expedient 1829/02

Títol formal: Valoraciones de parcelas.

Data: 25/11/1829 05/10/1833

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Valoració de les parcel·les del mas propietat de la família Malet-Casas i de dos més propietat la primera de Jacint Barrera i Josep 
Casellas, i la segona de Josep Rodó i Segimon Parés.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: No té número d'expedient i no hi ha cap índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Parcel·la Valoració

-

Any/expedient 1831/01

Títol formal: Instruciones para la recaptación del nuevo impuesto sobre sucesiones y sobre herencias.

Data: 01/01/1832 31/12/1832

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels Reials Decrets i Ordres rebudes en l'Alcaldia del Masnou des del 1830 fins al 1832 referents al procediment a seguir i les 
quantitats que s'han de recaptar en els canvis de nom, les donacions, els contractes, les successions i les herències.

Tema: Administració general

Observacions: No té número d'expedient i no hi ha cap índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.
La camisa de l'expedient té un possible error de datació, en lloc d'escriure 1832 (any de les últimes disposicions incloses en el llistat) 
el secretari va escriure 1831.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Disposició Estatal Impost

-

Any/expedient 1833/--

Títol formal: Copia de las cuentas de propios presentadas por el Ayuntamiento de Tayá correspondientes al año de 1833

Data: 01/01/1833 31/12/1833

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: No té número d'expedient i no hi ha cap índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Parcel·la Valoració

-

Any/expedient 1834/--

Títol formal:

Data: 01/01/1834 31/12/1834

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Passaport a favor de Miquel Vidal, de Teià, per anar al Vendrell i certificat sobre Gabriel Sanjuan, patró del Masnou.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: No té número d'expedient i no hi ha cap índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Parcel·la Valoració

-

Any/expedient 1835/01

Títol formal: Representaciones del Ayuntamiento del Masnou. Á 10 de febrero.

Data: 02/03/1835 16/12/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde envia unes queixes formals al redactor en cap del periòdic "El Vapor" com a conseqüència d'uns articles publicats els 
mesos d'octubre i desembre del 1835 que afecten el bon nom dels veïns del Masnou i qüestionen el seu patriotisme. L'alcalde 
informa a les autoritats provincials que es separaran els comptes de la recaptació d'impostos que el Masnou i Teià feien 
conjuntament, al·legant que Teià no portava bé els comptes. Queixes de l'alcalde per la pujada i la repartició del subsidi de comerç i 
indústria. Informe de la inspecció feta a un cafè de la vila i la imposició d'una multa perquè es jugava il·legalment. L'alcalde informa 
de la compra i repartiment de fusells per a la Milícia Nacional. Confirmació que tres dels metges del Masnou atendran quan sigui 
necessari als membres de la Guàrdia Nacional i a les seves famílies. Carta demanat indulgència per tres veïns (Francesc Torras, 
Domènec Bori i Josep Viñas) membres de la Guardia Nacional. Queixes dels veïns catalogats com a terrestres a l'alcaldia perquè 
els matriculats no els criden mai pel sometent.

Tema: Administració general

Observacions: Tot i que en la camisa d'aquest expedient i en la referència que consta en el llistat d'expedients del secretari de l'any 1835 apareix la 
data 10 de febrer, cap dels document que el formen està datat abans del mes de març.
Tots els documents de l'expedient són esborranys.

Paraules clau: Impost Teià GuàrdiaNacional Sometent Queixa

-
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Any/expedient 1835/02

Títol formal: Correspondencia de Madrid. Á 13 de febrero.

Data: 31/01/1835 02/12/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 36

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència enviada per l'Alcaldia del Masnou a les autoritats estatals de Madrid en què demanen el parer o solucions sobre 
impostos, rendes i comptes. També demanen el permís per crear un port lliure pel comerç de cabotatge. Respostes a les qüestions 
plantejades per l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: Les cartes rebudes des de Madrid són originals, i les cartes enviades des del Masnou són esborranys.

Paraules clau: Madrid Contribució Port Recaptació

-

Any/expedient 1835/03

Títol formal: Espediente sobre haberse construido una cuadra frente a la calle Oriental propia de Juan Alsina. Á 15 de 
mayo.

Data: 15/05/1835 20/05/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Embargament de les obres de construcció d'una quadra en el carrer Oriental, en un terreny propietat de Joan Alsina, perquè es 
construeixen sense cap mena de permís. Alcaldia envia un mestre d'obres perquè faci un informe comprovant les característiques 
de la construcció, a fi de determinar les taxes que li corresponen.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Obra Il·legal Privada

-

Any/expedient 1835/04

Títol formal: Espediente para baja del precio del pan.

Data: 30/05/1835 30/05/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia decideix intervenir en la lliure venda del pa i normalitzar els preus després de rebre queixes per la forta pujada d'aquest 
aliment de primera necessitat.

Tema: Proveïments

Observacions: Original i l'esborrany. Es detecten dues lletres diferents.

Paraules clau: Pa Queixa Preu

-

Any/expedient 1835/05

Títol formal: Aguardiente y licores. Á 3 de junio.

Data: 10/09/1834 31/05/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes de l'Ajuntament del Masnou a les autoritats provincials perquè ha doblat els impostos sobre la venda de licors i aiguardent, 
basant-se en les xifres d'un llistat de consum i comerç d'aquests que no es correspon amb la realitat. Còpies de les disposicions 
legals referents aquesta venda i comerç vigents entre 1834 i 1836.

Tema: Hisenda

Observacions: Els documents són esborranys. Dintre de l'expedient hi ha 2 exemplars del "Diario de Barcelona" del 17 i 23 de maig del 1835.

Paraules clau: Impost Queixa Licor

-

Any/expedient 1835/06

Títol formal: Espediente sobre la fiesta de San Pedro. Á 19 de junio.

Data: 16/12/1834 26/06/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes i cartes de l'alcalde i veïns a les autoritats provincials i judicials descrivint el fet que des de 1827 cada any, en les 
celebracions de la Festa Major de Sant Pere, grups de joves d'Alella baixen al Masnou i provoquen aldarulls. Per evitar-ho l'any 1835 
el consistori i els organitzadors de la festa decideixen solucionar-ho fent que no siguin admesos els joves d'Alella, o bé que no se'ls 
permeti ballar.

Tema: Cultura

Observacions: Un del document té un estrip.

Paraules clau: Festivitat Ordre/Públic Ball Alella

-
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Any/expedient 1835/07

Títol formal: Remplazo del exercito. Listas y cuentas.

Data: 31/12/1834 19/07/1835

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats on consten els noms, les edats i les quantitat que han de pagar els quintos del 1835. Llistats dels joves que sí han de pagar 
finalment. Cartes i resums de les quantitats recaptades i les incidències de la recaptació.

Tema: Serveis militars

Observacions:  Es detecten dues lletres diferents.

Paraules clau: Quinta Recaptació

-

Any/expedient 1835/08

Títol formal: Espediente de los individuos presentados por este pueblo en la Compañías de Partido. Á 2 de agosto.

Data: 02/07/1835 02/08/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de la correspondència enviada per l'Alcaldia del Masnou a les autoritats militars i provincials en els quals consta el 
pagament de la quota per a la formació de les Companyies de Partit voluntàries amb: aportacions pecuniàries i la incorporació de 2 
homes (Feliu Mayoral i Agustí Grifell) a la companyia.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Guerra Lleva CompanyiaPartit

-

Any/expedient 1835/09

Títol formal: Espediente para solicitud de pasaportes para América y al estrangero. Á 15 de setiembre.

Data: 03/01/1835 02/01/1837

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les sol·licituds de passaports entregades a l'Alcaldia del Masnou durant els anys 1835 i 1837, i dels passaports entregats 
per l'Alcaldia als veïns que han marxat cap a Perpinyà, L'Habana, Santander, Alger o Rio Grande do Sul. Esborranys dels 
passaports; dels avals que confirmen el pagament de les quintes en cas que surtin escollits en el sorteig els peticionaris, i dels 
permisos paterns per marxar de casa quan el peticionari és menor d'edat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Dintre l'expedient s'adjunten 6 impresos en blanc de peticions de passaports.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Passaport Amèrica Marinos

-

Any/expedient 1835/10

Títol formal: Partes de seguridad pública. Á 16 de setiembre.

Data: 05/11/1834 25/12/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies dels comunicats, informes i llistats enviats per les autoritats provincials a l'Alcaldia del Masnou, o bé les 
respostes de l'Alcaldia a altres organismes i institucions (governador de Mataró, Subdelegació de Policia de Manresa, comandant de 
la Guàrdia Nacional de la població) on consten dades estadístiques de la població i els seus equipaments, notícies referents a: la 
seguretat pública, la prevenció d'atacs, el trasllat de presoners i la vigilància dels carrer i la platja.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Estadística Disposició Seguretat Vigilància

-

Any/expedient 1835/11

Títol formal: Espediente sobre la falta de peso en cuatro panes de la tienda de Pedro Roca de Alella.

Data: 15/10/1834 10/09/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté denúncia, informe de la investigació i sanció que l'Alcaldia del Masnou imposa al forner Pere Roca per la venda de quatre 
pans que no complien el pes establert, i perquè no tenia permís per vendre al Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Pa Sanció Municipal

-
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Any/expedient 1835/12

Títol formal: Espediente de donativos para la guardia de la montaña. Á 8 de octubre.

Data: 08/12/1835 08/12/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del comandant d'armes de la costa a l'Alcaldia del Masnou, en la qual s'estableix que s'ha de pagar un donatiu per sufragar: 
els sis homes que diàriament s'han de presentar a l'Alcaldia d'Alella per formar la Guardia de Muntanya, i les despeses posteriors 
relacionades amb aquesta activitat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En el full de la camisa hi ha a més a més, un esborrany de l'exclusió del pagament dels serenos en la partida destinada al 1836.

Paraules clau: Alella Disposició Provincial Vigilància Sereno

-

Any/expedient 1835/13

Títol formal: Sobre cuentas de Propios.

Data: 03/11/1834 25/11/1835

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions fetes per l'Ajuntament del Masnou a les autoritats provincials i estatals en les quals demanen: la revisió dels comptes 
conjunts entre Masnou i Teià dels anys 1833 i 1834, i que s'alleugereixin els tràmits perquè cadascun dels dos pobles pugui 
presentar per separat els seus comptes.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient, ni surt en l'índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Queixa Teià Comptes Propis/Arbitris Segregació

-

Any/expedient 1835/14

Títol formal: Espediente para la formación de la cuentas de propios del 1834 en unión.

Data: 09/07/1835 08/04/1839

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords i negociats entre les alcaldies del Masnou i de Teià per elaborar conjuntament els comptes per a l'any 1834, per designar els 
delegats que els representin, i per continuar el seguiment dels tràmits de la divisió dels comptes.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient, ni surt en l'índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Ajuntament del Masnou.

Paraules clau: Comptes Propis/Arbitris Teià Segregació

-

Any/expedient 1835/15

Títol formal: Milicia Nacional 1835-1836.

Data: 14/07/1834 24/01/1834

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat fet per l'Alcaldia del Masnou dels membres de la Milícia Urbana. Canvi de nom del cos: de Milícia Urbana passa a anomenar-
se Milícia Nacional. Informes i negociats que informen de les actuacions diàries, i Comunicats de seguretat pública. Una carta 
dirigida a l'Alcaldia del Masnou demanat més vigilància. Peticions d'excedència de la Milícia Nacional.

Tema: Seguretat pública

Observacions: No té número d'expedient, ni surt en l'índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Seguretat Municipal MilíciaNacional Excedència

-

Any/expedient 1836/01

Títol formal: Correspondencia de Madrid 1836-1837. Á 4 de enero.

Data: 04/01/1836 01/01/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Cartes enviades per l'Alcaldia del Masnou a les autoritats estatals de Madrid on demanen el parer o solucions sobre impostos, 
rendes i comptes. També plantegen el problema de la divisió dels Propis amb Teià. Cartes de les autoritats estatals de Madrid 
responent les qüestions plantejades per l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: La major part dels documents de l'expedient segueixen una numeració preexistent.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full on consta un document bilingüe, que no té a veure amb l'expedient, que 
tracta d'un deute de l'Alcaldia amb un fuster.

Paraules clau: Madrid Contribució Recaptació Teià Deute

-
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Any/expedient 1836/02

Títol formal: Espediente de dichos trimestres del catastro que adelantaban los contribuyentes a los cuales se les hizo su 
habono. Á 1 marzo.

Data: 31/01/1836 31/03/1841

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels contribuents amb una renda superior a 50 rals, i les notificacions enviades als veïns confirmant que han pagat 
l'avançament d'una part del cadastre a fi de contribuir a la defensa del Tro davant dels carlins.

Tema: Hisenda

Observacions: Els llistats són bilingües.

Paraules clau: Guerra Recaptació Impost

-

Any/expedient 1836/03

Títol formal: Expediente para recogimiento de pobres. Á 11 de marzo.

Data: 11/03/1836 20/03/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou rep de les autoritats provincials les directrius per solucionar el problema dels pidolaires, recloent-los en la 
presó. Resposta de l'alcaldia explicant com fa seguiment del problema incloent-hi els llistats del pidolaires del Masnou i a quin lloc 
els envia.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Disposició Provincial Misèria Ordre/Públic

-

Any/expedient 1836/04

Títol formal: Espediente para los agravios en la quinta. Á 16 de marzo.

Data: 11/02/1836 09/09/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa de l'Alcaldia del Masnou a les autoritats militars referent a la quinta del 1836, ja que hi ha hagut un error en el càlcul de les 
quintes i conseqüentment els veïns afectats del Masnou han pagat una quantitat superior a la que els pertocava. L'Alcaldia presenta 
proves i sol·licita una rectificació.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Quinta Queixa

-

Any/expedient 1836/05

Títol formal: Espediente de los individuos que se les ha librado certificado para matricularse. Á 25 de marzo.

Data: 17/03/1833 24/05/1833

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Ajuntament informa a les autoritats militars de la crida i tria dels quintos pel 1833, incloent-hi un llistat dels escollits i presenta les 
matrícules que han pagat.

Tema: Serveis militars

Observacions: En l'expedient trobem una possible irregularitat feta pel Secretari, perquè l'expedient està classificat com del 1836 i tots els 
documents simples que té són del 1833.
En alguns dels documents de l'expedient al "Secretari de l'Alcaldia" també l'anomenen "Fiel de Hechos".

Paraules clau: Quinta Lleva

-

Any/expedient 1836/06

Títol formal: Varias notas de las armas y cartuchos entregados. Á 16 de abril.

Data: 05/12/1835 19/02/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats i esborranys en els quals consten els materials (gorres, fusells i municions) pagats per l'Alcaldia del Masnou i els noms dels 
membres de la 1a i 2a Companyies de la Guardia Nacional que ho reberen.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: GuàrdiaNacional Armes

-
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Any/expedient 1836/07

Títol formal: Espediente de Francisco Arimon solicitando rebaja del precio del arriendo del pan. Á 19 de abril.

Data: 22/03/1836 21/09/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Francesc Arimon demanat una rebaixa de l'impost que recau sobre el pa. Peticions de l'Ajuntament del Masnou a les 
autoritats provincials, i les respostes que rep, demanat si ho permet o no. Esborrany de la secretaria de l'Ajuntament en què consten 
les lleis i normatives afecten la petició. Finalment l'Ajuntament desestima la petició.

Tema: Hisenda

Observacions: Dins de l'expedient s'ha trobat dos documents que no pertanyen a aquest expedient, el primer és una carta de l'alcalde de Premià 
del 4 d'octubre del 1836, i el segon un esborrany d'una carta del jutge de primera instància de Mataró

Paraules clau: Pa Queixa Impost Correspondència

-

Any/expedient 1836/08

Títol formal: Presupuesto de Propios de 1836. Idem. Aprovación de la Diputación Provincial. Á 30 de junio.

Data: 14/01/1837 19/01/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: El Govern de la Província de Barcelona envia a l'Ajuntament del Masnou l'ordre de rectificar els sous dels treballadors de 
l'Ajuntament presentats en el pressupost de propis de l'any 1837. Resposta del Secretari de l'Ajuntament queixant-se i també 
demana que no es variï el que consta el pressupost inicial.

Tema: Hisenda

Observacions: En els documents de l'expedient no queda clar de quin any es tracta el pressupost però s'entén que és el corresponent a l'any 1837.

Paraules clau: Queixa Pressupost Nòmina

-

Any/expedient 1836/09

Títol formal: Documentos presentados a la sección de liquidación de créditos de guerra. Á 4 de septiembre.

Data: 04/04/1821 04/09/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpies dels documents on consten l'acceptació i pagament de les quantitats dels crèdits de guerra, llistat dels deutes que va pagar 
l'Alcaldia del Masnou i les reclamacions que fa l'Alcaldia a les autoritats militars perquè li retornin les quantitats que li pertoquen.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Guerra Devolució Préstec

-

Any/expedient 1836/10

Títol formal: Reparto y antecedentes del pago del presupuesto de guerra. Á 15 de septiembre.

Data: 08/09/1836 07/10/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 29

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes de l'Alcaldia del Masnou a les autoritats provincials sobre el quocient que li ha correspost en la repartició del pressupost de 
guerra. Ofici rebut a l'Alcaldia on consta el percentatge definitiu que li pertoca pagar. Comptes de l'elaboració del repartició del 
quocient al Masnou. Llistat dels veïns i les quantitats que han de pagar.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Guerra Queixa Contribució Repartició

-

Any/expedient 1836/11

Títol formal: Espediente de elección de tres compromisarios y electores parroquiales. Á 18 de septiembre.

Data: 16/09/1836 18/09/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Crida que fa l'Alcaldia del Masnou, seguint les disposicions provincials que li han arribat a través de la correspondència, als veïns 
majors de vint-i-cinc anys perquè es presentin al lloc habitual de reunió, l'església parroquial de Sant Pere, i escullin trenta-un 
compromissaris i tres electors parroquials.

Tema: Eleccions

Observacions:

Paraules clau: Estatal Eleccions

-
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Any/expedient 1836/12

Títol formal: Elección de 9 electores parroquiales y nombramiento de Alcaldes y Ayuntamiento. Instrucción de las Cortes. 
Á 7 de octubre.

Data: 07/10/1836 16/10/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Procés d'elecció del nou consistori, format per dos alcaldes, sis regidors i un síndic procurador, per l'any 1837. Inclou les 
disposicions enviades pel Govern Provincial i les referències a les instruccions de les Corts sobre com i quan s'han de fer, el llistat 
d'electors, la crida a les votacions, l'escrutini i els resultats finals que s'envien a les autoritats provincials.

Tema: Eleccions

Observacions:

Paraules clau: Municipal Eleccions

-

Any/expedient 1836/13

Títol formal: Espediente de reconocimiento de individuos de la Milicia Nacional. Á 20 de octubre.

Data: 20/10/1836 31/12/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat on s'inclouen les causes, elaborat per l'Alcaldia del Masnou, de les peticions de reconeixement fetes pels homes que 
demanen la incapacitat per entrar a la Milícia Nacional. Resolucions que es prenen, un cop estudiat cada un dels casos, per 
acceptar o no les peticions.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció

-

Any/expedient 1836/14

Títol formal: Solicitudes para ecsención de la movilización. Á 22 de octubre.

Data: 18/10/1836 26/11/1836

Llengua: Català / Castellà / Lla
tí

Nombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'exempció de la mobilització per anar a la Guerra presentades per: Pau Serra Borrell, Mateu Anglada, Jaume Pascual, 
Jaume Marfà, Francesc Millet, Domènec Llampallas, Domènec Boixadé, Pau Costa, Martí Rosell, Josep Ramentol, Marià Torrents, 
Francesc Catà, Tomàs Ponsich, Manuel Fortís, Jaume Bueno, Francesc Maristany, Pau Alsina, Josep Vidal, Marià Roca i Jaume 
Domènech, veïns del Masnou a l'Alcaldia. Llistat de les sol·licituds on consta les justificacions que al·leguen, informes dels 
reconeixements mèdics fets pels metges Josep Baroy i Josep Marfà. Respostes de l'Alcaldia indicant si accepta o no les peticions.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Guerra Exempció

-

Any/expedient 1836/15

Títol formal: Quinta de 1000 hombres. Repartos. Á 29 d'octubre 1836

Data: 28/11/1835 29/10/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Actes de les sessions de l'Alcaldia del Masnou on es discuteix i s'elabora la distribució de la quota que han de pagar els veïns del 
Masnou, en la repartició de la quinta de mil homes decretada pel govern estatal per l'any 1836. També s'inclouen en l'expedient 
notes i esborranys referents a la distribució fetes pel Secretari.

Tema: Serveis militars

Observacions: El Secretari aprofita una camisa aprofitada que contenia un expedient amb Butlletins Oficials com a camisa d'aquest expedient

Paraules clau: Guerra Quinta Repartició

-

Any/expedient 1836/16

Títol formal: Delineamiento de la calle en el terreno de Mariano Rosell. Á 16 de noviembre.

Data: 15/11/1836 23/11/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Presentació a l'Alcaldia del Masnou per part de Marià Rosell del projecte d'obertura d'un carrer en uns terrenys de la seva propietat a 
fi de facilitar-ne la urbanització. Denegació del permís del primer projecte. Aprovació del segon projecte presentat.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: L'expedient inclou tres plànols del carrer que es desitja obrir.

Paraules clau: Obertura/Carrer

-

12/06/2018 Pàgina 8 de 553



Any/expedient 1836/17

Títol formal: Relación de los individuos terrestres que pasan de la edat de 50 años y hacen el servicio de acuerdo a los 
fuertes. Á 18 de novembre.

Data: 19/12/1836 19/12/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de veïns que han de pagar un constrenyiment en un termini de dos dies, elaborat per l'Alcaldia.

Tema: Hisenda

Observacions: La data i el contingut de la camisa i del document no és corresponen.

Paraules clau: Constrenyiment Recaptació Municipal

-

Any/expedient 1836/18

Títol formal: Espediente de elección de Comandante y Plana Mayor del Batalón 29º Ligero de la Milicia Nacional. Á 20 de 
noviembre.

Data: 15/11/1836 31/12/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del capità general, subinspector de la Milícia Nacional, de la celebració de l'elecció entre els representants d'Alella, el Masnou, 
Teià i Tiana dels comandaments del 29è batalló format per veïns d'aquestes quatre poblacions. Actes i esborranys de l'elecció del 
comandant i la seva plana major del batalló 29è Lleuger de la Milícia Nacional, celebrat el 20 de novembre de l'any 1836.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Elecció MilíciaNacional Comandaments

-

Any/expedient 1836/19

Títol formal: Individuos que concurrieron a la recomposición de carreteras. Á 22 de noviembre.

Data: 21/11/1836 23/11/1836

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats, presentats pel cap de colla del peons que arreglaren els trams malmesos de les vies públiques del Masnou, indicant les 
hores que feren i els sous que cobraren.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Via/Pública Reparació

-

Any/expedient 1836/20

Títol formal: Espediente de elección de Señores Oficiales de las Compañías Terrestres. Á 23 de noviembre.

Data: 21/11/1836 30/11/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Expropiació de l'arbitri indirecte sobre les balances, pesos, mesures, locals de la plaça pública i peixateria, que fins llavors cobrava 
la Junta parroquial d'Obrers de la Parròquia de Sant Pere, per part de l'Alcaldia del Masnou, amb el consentiment del Govern 
Provincial, a fi de poder pagar els uniformes dels homes de la Milícia Nacional que pertanyen al Masnou. Acord entre Alcaldia i la 
Junta d'obrers parroquials segons el qual, a canvi del pagament de 32 duros anuals destinats a sufragar els oficis solemnes 
celebrats en l'església de Sant Pere, es permet que l'Alcaldia cobri l'arbitri.

Tema: Hisenda

Observacions: El contingut de la camisa i del document no és corresponen.

Paraules clau: Impost MilíciaNacional Pesos/Mesures Parròquia

-

Any/expedient 1836/21

Títol formal: Nombramiento de los individuos que componen el consejo de subordinación y disciplina de las Compañías 4ª 
y 5ª. Á 27 de noviembre.

Data: 27/11/1836 27/11/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Escrutini i nomenament de sis individus components de les 4a i 5a Companyies del Masnou, els quals formaran el Consell de 
Subordinació i Disciplina a partir dels articles de les ordenances militars.

Tema: Serveis militars

Observacions: En l'expedient s'inclouen dos documents que no li pertoquen: una llista cobradora i un document inacabat on tan sols hi ha 
l'encapçalament

Paraules clau: MilíciaNacional Comandaments Elecció

-
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Any/expedient 1836/22

Títol formal: Espediente sobre el arbitrio de la plaza que recaudava la Obra de la Iglesia. Á 3 de diciembre.

Data: 21/11/1836 23/11/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acta de la inspecció dels pesos i mesures oficials del Masnou guardats a casa de l'encarregat de cobrar l'arbitri indirecte sobre les 
balances, pesos, mesures, locals de la plaça pública i peixateria, Pau Oliver. Llistat de les quantitats que s'hauran de cobrar 
d'aquests arbitri. Nomenament de Pere Millet com a regidor responsable davant de l'Alcaldia del bons funcionament de la plaça 
pública i del cobrament de l'arbitri. 
Llistat dels ingressos i les despeses de la parròquia de Sant Pere presentada a l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1836/20.

Paraules clau: Impost Pesos/Mesures Parròquia Comptes

-

Any/expedient 1836/23

Títol formal: Acuerdo sobre repartir a los teratenientes de casas los gastos de la formación de los fuertes. Á 21 de 
diciembre.

Data: 21/12/1836 21/12/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany d'un acord municipal del Masnou segons el qual s'estableix un nou impost pel qual els principals propietaris de finques 
urbanes del Masnou sufragaran les despeses provinents del manteniment i construcció de les fortificacions que hi ha en el municipi.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Fortificació Impost Municipal

-

Any/expedient 1836/24

Títol formal: Despacho de Don Esteban Puig y Comte, bachiller de farmacia. Á 16 de diciembre.

Data: 16/12/1836 16/12/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de farmacèutic d'Esteve Puig i Comte, amb el qual obté el permís per exercir a qualsevol població.

Tema: Sanitat

Observacions:

Paraules clau: Farmacèutic Títol/Oficial

-

Any/expedient 1836/25

Títol formal: Papeles relativos al adelanto de media anualidad de catastro. Á 1836.

Data: 01/01/1835 01/01/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistes cobradores on s'especifica els veïns i les quantitats que han de pagar pel cadastre de l'any 1836 i el subsidi de comerç i 
indústria dels anys 1835 i 1837.

Tema: Hisenda

Observacions: Les dates són aproximades ja que en els documents de l'expedient tan sols apareixen els anys.
No té número d'expedient, ni surt en l'índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Ajuntament del Masnou.
Dins de l'expedient hi ha 8 impresos en blanc de notificacions informant del termini de pagament del Subsidi de Comerç i Industria 
pels anys 1834 i 1835.

Paraules clau: Recaptació Municipal Estatal Impost

-

Any/expedient 1836/26

Títol formal: "Presupuesto Municipal"

Data: 30/07/1836 01/11/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del pressupost municipal de 1836.

Tema: Hisenda

Observacions: No té camisa, ni número d'expedient, ni surt en l'índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Ajuntament del Masnou.

Paraules clau: Pressupost Municipal

-
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Any/expedient 1836/27

Títol formal: Proyecto de reparto para la quinta de 100.000 hombres. Á 1836.

Data: 01/01/1836 01/01/1836

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels soldats de la 1a Companyia que han rebut armes.

Tema: Serveis militars

Observacions: Les dates són aproximades ja que en els documents de l'expedient tan sols apareixen els anys.
No té número d'expedient, ni surt en l'índex d'expedients d'aquest any elaborat pel secretari de l'Ajuntament del Masnou.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1836/15.

Paraules clau: Guerra Armes

-

Any/expedient 1837/01

Títol formal: Nombramiento de oficiales de la clase de Marinos. Item Sargentos y Cabo. Á 6 de enero.

Data: 01/01/1837 01/01/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels votants i resultats de la votació per escollir els capitans, tinents, sergents i caps de la Companyia de Solters i "Marinos" 
del Masnou

Tema: Serveis militars

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1847/02.

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments Marinos

-

Any/expedient 1837/02

Títol formal: Relaciones dadas por los cerrajeros para la recomposición de las armas de la Milicia Nacional. Á 10 de enero.

Data: 01/01/1837 06/01/0183

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les actes de creació de dos Companyies de "Marinos" de la Milícia Nacional al Masnou, la primera formada per 
solters i la segona per casats. Esborranys de l'elecció i nomenament dels tres oficials i dos subalterns que comandaran cada una de 
les Companyies.

Tema: Serveis militars

Observacions: El títol de l'expedient i el contingut no es corresponen, tan sols coincideixen en el fet que en ambdós casos tracten temes referits a 
la Milícia Nacional.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1837/01.

Paraules clau: MilíciaNacional Comandaments Elecció Marinos

-

Any/expedient 1837/03

Títol formal: Espediente del mesón. Á 22 de enero.

Data: 19/01/1837 04/10/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou en els quals ordena que l'hostal municipal s'arrendi 
immediatament per treure'n beneficis. Notes i esborranys de l'Alcaldia en les quals li respon que no s'ha presentat cap opció de 
lloguer, justificant-ho el mal estat en què es troba l'edifici, totalment enrunat i inhabitable.

Tema: Hisenda

Observacions: El documents que són esborranys inclouen també esborranys inacabats de continguts que pertanyen a altres expedients, els quals 
la majoria de vegades no es poden ubicar ni relacionar.

Paraules clau: Hostal Propis/Arbitris Arrendament

-

Any/expedient 1837/04

Títol formal: Junta de Beneficencia. Á 19 de marzo.

Data: 19/03/1837 21/03/0183

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acte de creació de la Junta Municipal de Beneficència del Masnou, tot seguint el reglament, aprovat per una Reial Ordre, tramès per 
la Junta Provincial. Tria dels membres feta per l'Alcaldia i el seu nomenament aprovat pel govern provincial.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions:

Paraules clau: Beneficència Municipal Junta

-
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Any/expedient 1837/05

Títol formal: Milicia Nacional de la clase de Marina. Solteros y casados. Desde 18 de setiembre de 1836 hasta 19 de marzo 
de 1837.

Data: 18/09/1836 19/03/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de l'any 1837 dels membres de la Milícia Nacional on consten si són solters o casats. Esborranys i rebuts on consta la 
distribució d'armament entre les dues companyies de la Milícia Nacional del Masnou de classe de "marinos". Correspondència del: 
Jutjat de Primera Instància de Mataró, de l'Alcaldia de Barcelona, del comandant del batalló 29 lleuger de la Milícia Nacional a 
l'Alcaldia del Masnou: demanant que s'informi del nombre de solters, casats i vidus que hi ha en les dues Companyies i quins 
mariners pertanyen a cadascun dels grups; o bé demandes de informació sobre aspectes concrets del funcionament de la Milícia 
Nacional al Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: MilíciaNacional Marinos Armes

-

Any/expedient 1837/06

Títol formal: Espediente de esceptuados del servicio de la Milicia Nacional. Á 18 de enero

Data: 15/08/1836 03/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'exempció del servei de la Milícia Nacional de: Joan Vila Roldós, Pere Arnau, Francesc Arnau, Josep Martí, Jaume 
Batalla, Rafael Vidaló, Genís Anglada, Joan Rubis, Josep Vidal Duran, Ramon Poch, Josep Casasa, Josep Bertran, Miquel 
Saingeinrich, Pau Maunar, veïns del Masnou presentades a l'alcaldia al·legant incapacitats mèdiques o familiars. L'alcaldia decreta 
l'acceptació o no de les peticions un cop revisades les proves que aporten els demandants i les revisions mèdiques que els han 
efectuat els metges Josep Baroy i Josep Marfà designats per l'Alcaldia.

Tema: Serveis militars

Observacions: Dins de l'expedient hi ha un esborrany que no correspont al contingut, que tracta sobre l'abastiment de carn al Masnou l'any 1836.

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció Carn

-

Any/expedient 1837/07

Títol formal: Elección de capitán de la 2ª Compañía. Otra de individuos de la Junta de Clasificación de la misma. Á 28 de 
marzo.

Data: 08/01/1837 28/04/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Votació i escrutini de l'elecció pel 1837 dels oficials de la 2a Companyia de la Milícia Nacional del Masnou feta entre els seus 
membres. Nomenament de la Junta de Classificació i Repartiment de Munició de la 2a Companyia de la Milícia Nacional del Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Comandaments Elecció Armes

-

Any/expedient 1837/08

Títol formal: Estados de municiones, armas y piedras, recibidas y de las consumidas. Á 28 de abril.

Data: 17/11/1836 20/03/1837

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les armes i municions entregades per les autoritats militars i provincials a l'Alcaldia perquè les reparteixi per a la defensa 
de la població. Llistat de les armes utilitzades. Relació de preus de les peces dels fusells.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1837/07.
Les dates són orientatives perquè no queda clar quan s'elaboraren realment els documents.

Paraules clau: Armes Guerra Municipal

-

Any/expedient 1837/09

Títol formal: Presupuesto de Propios para el año 1837. Aprovación de la Diputación Provincial. Á 4 de mayo.

Data: 04/05/1837 31/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Presentació per l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona del pressupost de Propis per l'any 1837, a fi de que 
l'aprovi. Indicacions del Govern Provincial sobre punts en desacord. Acceptació final del pressupost.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Pressupost Municipal

-
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Any/expedient 1837/10

Títol formal: Representación para las Cortes. Á 17 de mayo.

Data: 27/03/1837 22/06/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes de l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona sobre el nomenament conjunt de representants a Corts 
amb Teià, i pels entrebancs en el procés de segregació total i de tots els aspectes de la metròpolis.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Teià Estatal Eleccions Queixa Segregació

-

Any/expedient 1837/11

Títol formal: Cupo de 40 reales de vellón diarios. Ronda de Partido.Principio en diciembre de 1836 a mayo de 1837. 779 
reales al mes desde junio a diciembre de 1837

Data: 14/11/1836 18/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de pagament de les Rondes de Partit de la Delegació d'Armament i Defensa del Partit de Mataró a l'Alcaldia de Mataró del 
1836.
Llistats i esborranys dels veïns que han pagat les Rondes de Partit del desembre de l'any 1836 al maig del 1837.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Impost Ronda/Partit Provincial

-

Any/expedient 1837/12

Títol formal: Acuerdo para el pago de la cuota de aguardiente de 1835. Á 4 de junio.

Data: 04/06/1837 05/06/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartiment entre els distribuïdors i veïns i llistes cobradores fetes per l'Alcaldia del Masnou del tribut de l'aiguardent corresponent 
al 1835.

Tema: Hisenda

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1837/13

Paraules clau: Licor Impost Recaptació

-

Any/expedient 1837/13

Títol formal: Espediente de la venda por menor de aguardiente y licores. Á 4 de junio.

Data: 04/07/1837 04/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista cobradora feta per l'Alcaldia del Masnou de la recaptació de l'impost que grava l'aiguardent i els licors corresponent a l'any 
1835.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Recaptació Impost Licor

-

Any/expedient 1837/14

Títol formal: Espediente del reparto de la Ronda de Partido por los meses de junio á diciembre del 1837. Á 6 de junio.

Data: 01/06/1837 20/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpies de les llistes cobradores mensuals de la repartició de la Ronda de Partit, elaborades per l'Alcaldia del Masnou, que 
corresponen als mesos de juny a desembre del 1837. Esborranys dels comptes del repartiment de la quota de la Ronda de Partit 
que ha de pagar el poble del Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Impost Ronda/Partit Provincial

-
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Any/expedient 1837/15

Títol formal: Papeles y reparto del fuerte de la playa. Á 6 de junio.

Data: 06/06/1837 31/12/1837

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys on consten les despeses de manteniment de les construccions defensives o forts que hi havia al Masnou l'any 1837. 
Esborranys dels comptes de la distribució de les despeses entre els veïns fetes per l'Alcaldia i les llistes cobradores.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Les dates del document són aproximades ja que la majoria de documents no tenen una datació clara.
Donat que la majoria de documents són fulls aprofitats pel secretari, hi trobem fragments de documents d'altres expedients que no 
podem ubicar.
La camisa també és aprofitada, hi trobem la baixa del padró general de Pedro Pagés Olivé.
Quan parla dels forts, fa una referència al "FORT DELS FELUCHOS".

Paraules clau: Fortificació Impost Municipal Padró/Habitants

-

Any/expedient 1837/16

Títol formal: Copias de los repartos de fortificaciones. Á 9 de junio.

Data: 27/07/1837 12/01/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de comptes i llistes cobradores, elaborades per l'Alcaldia, del repartiment entre els veïns del subsidi de Comerç i 
Industria de l'any 1837, i l'impost de les Rondes de Partit, fortificacions i defensa dels mesos de juny, octubre i novembre del 1837.

Tema: Hisenda

Observacions: La majoria de documents són fulls aprofitats pel secretari, hi trobem fragments de documents d'altres expedients que no podem 
ubicar.

Paraules clau: Fortificació Impost Recaptació Ronda/Partit

-

Any/expedient 1837/17

Títol formal: Relación y reseña de caballos. Á 18 junio.

Data: 24/03/1837 18/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions de l'Alcaldia del Masnou als veïns afectats de les requises de cavalls ordenades pel Govern de la Província de 
Barcelona. Llistats dels cavalls que hi ha al municipi i els seus propietaris de l'any 1837.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Transport Requisa Provincial Cavall

-

Any/expedient 1837/18

Títol formal: Espediente sobre la construcción de la carniceria. Á 20 de junio.

Data: 20/06/1837 29/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes elaborats pel Síndic procurador i per professionals delegats per l'Alcaldia del Masnou que confirmen el mal estat de l'edifici 
de la carnisseria. Acords on s'estableix la reconstrucció d'aquest i correspondència enviada al Govern Polític i l'Administració 
Hisenda de la Província per informar de la decisió i demanant-ne el consentiment.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Obra Municipal Propis/Arbitris Carn

-

Any/expedient 1837/19

Títol formal: Cedulones para repartir. Á 25 de junio.

Data: 20/02/1837 10/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 43

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions expedides per l'Alcaldia del Masnou (excepte dos que les envien des de l'Alcaldia de Mataró) a veïns del Masnou 
notificant-los les quantitats que han de pagar l'any 1837 de: subsidi de Comerç i Indústria, de l'impost de les Fortificacions i Defensa, 
de les Rondes de Partit, del Cadastre, i/o de les Rondes fixes de Partit.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Recaptació Municipal Fortificació

-
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Any/expedient 1837/20

Títol formal: Espediente para el informe de la representación de Don Desiderio Torras contra el Alcalde Segundo. Á 26 de 
junio.

Data: 27/06/1837 12/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa formal de Desideri Torras contra l'alcalde segon del Masnou, Jaume Maristany, perquè segons ell li ha posat una multa per 
anar a una velocitat excessiva quan travessava la població. Després d'estudiar el cas amb les dades que li envia l'Alcaldia del 
Masnou, el Govern de la Província dóna la raó a l'alcalde segon del Masnou i obliga a pagar la multa al Sr. Torras.

Tema: Seguretat pública

Observacions: La camisa és aprofitada, hi trobem una llista cobradora on no s'especifica l'impost o contribució.

Paraules clau: Queixa Sanció Transport Impost

-

Any/expedient 1837/21

Títol formal: Espediente sobre derribo de aspilleras de la casa de fuertes. Á 9 de julio.

Data: 09/07/1837 14/09/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Diligència de control oberta per l'Alcaldia del Masnou a quatre veïns del Masnou (Isidre Pla, Joan Rubis, Jerónimo Millet i Joan 
Isern) perquè han enderrocat les espitlleres que tenien a casa seva tot justificant que eren innecessàries.

Tema: Seguretat pública

Observacions: L'expedient parla de forts però en realitat eren cases particulars fortificades.
Dins de l'expedient s'inclou un croquis d'una "torre fortificada" dibuixada possiblement pel secretari.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1837/27. Els documents de tot dos estan barrejats dintre de la camisa del 1837/21.

Paraules clau: Fortificació Privada Obra

-

Any/expedient 1837/22

Títol formal: Lista del Catastro de 1837 para el público. Á 15 de julio.

Data: 30/06/1838 30/06/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes de la recaptació conjunta entre el Masnou i Teià, i les llistes cobradores del Cadastre de l'any 1837.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Recaptació Teià

-

Any/expedient 1837/23

Títol formal: Relaciones de municiones. Á 20 de julio.

Data: 29/03/1836 20/07/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats elaborats per la Secretaria de l'Alcaldia del Masnou on consten l'entrega de municions a les cases fortificades de la vila i als 
veïns encarregats de la seva defensa al llarg dels anys 1836 i 1837.
Correspondència de l'Alcaldia del Masnou i de l'Alcaldia de Mataró sobre manteniment de les Rondes de Partit.

Tema: Seguretat pública

Observacions: La camisa és aprofitada, hi trobem part de l'expedient d'un judici de conciliació celebrat al Masnou entre José Duran, el Noi del 
Sucre, i José Bora.

Paraules clau: Fortificació Armes Seguretat Judici Ronda/Partit

-

Any/expedient 1837/24

Títol formal: Registro de licencias de Seguridad Pública. Á 5 de agosto.

Data: 05/08/1837 12/11/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de totes les activitats que impliquen risc o atenció al públic (servei de tartana, "posada secreta" i "posada pública", taula de 
billar, venta ambulant, ús d'armes, botigues de licors, ultramarins, tavernes) al Masnou, dividides per classes, fent-hi constar el nom 
del peticionari de la llicència i la quantitat que paga. Còpies de llicències per a tres mesos, que consten en el registre, expedides pel 
cap polític responsable de la seguretat pública de la província.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Impost Provincial Seguretat Llicència

-
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Any/expedient 1837/25

Títol formal: Esceptuados de la Milicia Nacional y comprendidos al pago de 5 a 50 reales de vellón. Á 4 de setiembre.

Data: 10/04/1837 01/10/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats i esborrany del registre dels veïns exempts de la Milícia Nacional i l'import que paguen. Comptes anuals del 1837 presentats 
al Govern de la Província de la Milícia Nacional al Masnou en els quals consta el total de diners recaptats i les despeses de l'any 
1837.

Tema: Serveis militars

Observacions: Hi ha una variació de xifres entre el que consta en la camisa de l'expedient ("... De 5 a 50 reales...") i el que està escrit en el llistat 
elaborat pel secretari ("… De 5 a 26 reales…").

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció Comptes Contribució

-

Any/expedient 1837/26

Títol formal: Relación de las multas exigidas por no haber regado frente a sus casas. Á 7 de setiembre.

Data: 14/08/1837 07/09/1837

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns de "la Carretera Real" que han pagat la sanció imposada per l'Alcaldia del Masnou per no regar el carrer.

Tema: Hisenda

Observacions: Els documents de l'expedient són bilíngües.

Paraules clau: Sanció Municipal Via/Pública Disposició

-

Any/expedient 1837/27

Títol formal: Espediente instruido para el derribo de aspilleras de casas particulares y formación del fuerte de la playa. Á 
14 de setiembre.

Data: 14/09/1837 14/09/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Seguretat pública

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1837/21. Els documents de tot dos estan barrejats dintre de la camisa del 1837/21.
Camisa aprofitada pel secretari en la qual apareix un esborrany on es fa referència al robatori de joies on està implicada una monja 
franciscana de Sant Genís de Vilassar.
Les dates de la fitxa són aproximades. S'ha pres com a correcta la que apareix en la camisa de l'expedient.

Paraules clau: Fortificació Privada Obra Robatori

-

Any/expedient 1837/28

Títol formal: Espediente de Ramón Vivas. Á 19 de setiembre.

Data: 09/09/1837 19/09/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Ramon Vivas, sastre del Masnou, a l'Alcaldia de ser exclòs del pagament de la contribució de l'exempció de 
la Milícia Nacional tot al·legant que ell ja paga l'impost de les guàrdies. Informe elaborat per l'Alcaldia en el qual es relacionen les 
dades que consten en la seva secretaria sobre la quantitat que paga i les possessions que té el peticionari. Decret municipal amb la 
denegació de la petició.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Queixa Contribució Exempció

-

Any/expedient 1837/29

Títol formal: Contribució extraordinaria de Guerra. Instrucción y decreto. Á 20 de setiembre.

Data: 02/09/1837 29/09/1837

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels propietaris rústics i urbans i dels llogaters, on consten els beneficis que tenen, a partir del qual l'Alcaldia calcula les 
quantitats que els hi corresponen pagar a cadascun d'ells de la Contribució Extraordinària de Guerra decretada pel Govern Central.

Tema: Hisenda

Observacions: L'expedient inclou una còpia de l'imprès de la circular de la Intendència de la Província en la qual s'expliquen com s'ha de dur a 
terme la distribució i cobrament d'aquesta contribució extraordinària; i dos impresos de mostra indicant com han de ser els llistat que 
enviï l'Alcaldia.

Paraules clau: Guerra Contribució Repartició

-
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Any/expedient 1837/30

Títol formal: Espediente sobre memória, obras pias y otras capellanías. Á 29 de setiembre.

Data: 18/08/1837 02/10/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern de la Província de Barcelona dirigits a l'alcalde del Masnou en les quals l'ordena que exerceixi com a apoderat 
de: la missa aniversari fundada per Rafael Mitjans i de les 40 hores fundades per Josefa Fàbregas perquè es celebrin per Corpus. 
L'alcalde accepta i segueix l'ordre, però decreta que a partir de l'any següent serà el secretari de l'alcaldia la persona encarregada 
de les funcions de dipositari i pagador d'aquestes celebracions religioses.

Tema: Cultura

Observacions: En un dels esborranys inclosos dintre l'expedient hi ha dades inconnexes que no corresponent a aquest expedient.

Paraules clau: Religió Moral/Culte Comptes Municipal

-

Any/expedient 1837/31

Títol formal: Esposiciones para resolver. Á 17 de octubre.

Data: 30/03/1837 17/10/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions no resoltes presentades a l'Alcaldia del Masnou d'exempció de servei a la Milícia Nacional de Jaume Batalla, Rafael 
Viladó, Josep Martí, Pere Arnó i Joan Rubis. Josep Oliver, per construcció. Francesc Arnau i Joan Vila Roldós per reducció 
pagament contribució de guerra.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Contribució Impost Obra Queixa

-

Any/expedient 1837/32

Títol formal: Borradores de las listas de catastro extraordinario y fuertes de la playa. Á 10 de octubre.

Data: 20/06/1838 30/06/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistes cobradores dels contribuents del cadastre en què es ressenyen les quantitats assignades, les pagades i el deute restant de 
l'any 1837. A més a més, en les llistes consten la repartició entre els veïns de la contribució extraordinària de guerra i la contribució 
per a la fortificació de la platja aprovades l'octubre del 1837.

Tema: Hisenda

Observacions: Aquest expedient havia perdut la seva camisa. El títol que consta en la fitxa és el que apareix en el llistat de secretari de l'any 1837, 
al qual s'ha remés un cop identificat el contingut dels documents.
La majoria dels documents de l'expedient no tenen dates, només es fa referència a l'any 1837. Per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Fortificació Impost Guerra Contribució Platja

-

Any/expedient 1837/33

Títol formal: Espediente de certificación de Gabriel Sala. Á 23 de octubre.

Data: 01/01/1836 09/03/1837

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació de les "escopetes" (individus que portaven una escopeta del comú) del comú de l'any 1836. Llistat dels nous veïns que 
s'inscriuran en el llistat del cadastre.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El títol no té res a veure amb el contingut de l'expedient.
El llistat de les "escopetes" del comú és bilingüe i no hi consta la data de creació data. Per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Seguretat Impost Emigració Sometent

-

Any/expedient 1837/34

Títol formal: Listas del subsidio ordinario y extraordinario para dar al público. Con su resumen. Á 4 de noviembre.

Data: 01/06/1838 01/06/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys dels comptes, resums i les llistes cobradores de la contribució ordinària del subsidi industrial i de comerç, i de la 
contribució extraordinària de guerra sobre el subsidi corresponents a l'any 1837.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient en els documents simp les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Impost Contribució Guerra IndústriaComerç Repartició

-
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Any/expedient 1837/35

Títol formal: Reparto del subsidio. Cupo: 45390 reales de vellón. Á 7 de noviembre.

Data: 07/11/1837 07/11/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistes de la repartició entre els veïns de la quantitat assignada al Masnou (45390 rals de billó) de la contribució extraordinària de 
guerra decretada el setembre de l'any 1837.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Contribució Guerra Repartició

-

Any/expedient 1837/36

Títol formal: Documentos de las fianzas dejadas por vecinos que han mudado de domicilio. Á 17 de diciembre.

Data: 30/11/1837 17/12/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances presentades a l'Alcaldia del Masnou per Salvador Coll i Pere Antoni Llampallas on es declaren fiadors, respectivament, de 
Miquel Vila i Joan Fontanills mentre estiguin de viatge.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Fiança Merinos

-

Any/expedient 1837/37

Títol formal: Espediente de lo recaudado de la plaza y pescaderia en diciembre de 1836 y todo el año 1837. Á 28 de 
diciembre.

Data: 25/12/1836 01/03/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat elaborat pel recaptador de l'arbitri dels locals de la plaça pública, peixateria, pesos i mesures, Pere Millet, en què consten les 
despeses i les recaptacions des del desembre del 1836 fins al març del 1838.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient, en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes, per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Impost Plaça/Pública

-

Any/expedient 1837/38

Títol formal: Espediente sobre reformación de la Ronda de Partido. Á 20 diciembre.

Data: 20/11/1837 20/11/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de les instàncies presentades pels pobles del Partit de Mataró al president de la Diputació, en les quals es queixen de la 
ineficàcia de l'actual Ronda de Partit que només persegueix als contrabandistes i no protegeix als pobles dels atacs de les bandes 
de rebels carlistes. Presenten com a possible solució la dissolució de la Ronda de Partit actual i la creació d'una nova formada amb 
habitants de cada població del partit.

Tema: Seguretat pública

Observacions: En els documents no consta cap data per això s'ha pres com a data vàlida la de la camisa.

Paraules clau: Ronda/Partit Municipal Queixa Seguretat

-

Any/expedient 1837/39

Títol formal: Solicitudes presentadas. Á 25 de diciembre.

Data: 07/10/1837 19/01/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpies de les peticions de Josep Valls de ser exclòs de la guàrdia de nit; de Francesc Valls i Duran que sol·licita una llicencia per 
vendre carn; i dels representants dels botiguers, taverners i tartanes que reclamen que se'ls anul·li l'impost sobre protecció i 
seguretat pública i els retornin la quota que ja han pagat a compte.

Tema: Administració general

Observacions: Dintre de l'expedient s'ha trobat un llistat dels individus que no pertanyen a les files de la Guardia Nacional del Masnou però que 
estan obligats a prestar serveis.

Paraules clau: Impost Seguretat Vigilància Carn GuàrdiaNacional

-
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Any/expedient 1837/40

Títol formal: Recibos de propios y contribuciones. Á 31 de diciembre.

Data: 29/07/1837 31/12/1837

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys. Llistats de les despeses que ha tingut el Comú al llarg de l'any 1837. Llistats dels salaris pagats al corneta i al tambor. 
Llistats de la recaptació que s'ha obtingut dels arbitris de plaça pública i peixateria l'any 1837. Factura presentada per un fuster per 
les feines fetes en l'edifici del Comú. Rebuts de les quantitats pagades als regidors municipals i majordoms del Comú a compte de 
les despeses que han pagat.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient s'ha trobat un esborrany inacabat del llistat dels membres de la 3ra. Companyia de la Guàrdia Nacional.

Paraules clau: Comptes Municipal Plaça/Pública Nòmina GuàrdiaNacional

-

Any/expedient 1837/41

Títol formal: Clasificación de tarifas del subsidio de comercio para el año 1836.

Data: 05/11/1836 29/05/1838

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels comissionats encarregats de la repartició del subsidi industrial i de comerç dels anys 1836 i del 1838. Llistats de les 
professions subjectes al subsidi i de les persones que les exerceixen al Masnou. Llistes cobradores del subsidi de l'any 1836.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient trobem una carta de Bonaventura Feu a Martí Com sobre els crèdits de les cèdules de préstec del 1823.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Préstec Repartició

-

Any/expedient 1837/42

Títol formal:

Data: 20/05/1834 07/02/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Contractes d'arrendament entre particulars d'edificis situats al Masnou i Teià: d'Anton Alsina, patró, a Francesc Vila, sastre, d'un 
magatzem i casa al c. Sant Antoni; del mateix a Bonaventura Bellagarda, fuster, de la botiga i primer pis del c. Sant Antoni, 12; de 
Pere Maristany, patró, a Pau Noms, negociant de Sant Andreu de Llavaneres, d'un magatzem al c. del Correu; de Tomàs i Pere 
Feu, pare i fill, pagesos de Teià, a Josep Serra Torner, fabricant de Vilassar de Dalt, d'una quadra situada a Teià; de Clara Matas 
Mora i Bonaventura Matas, cònjuges, a Domènec Bori, adroguer, d'una casa.
Poder de Jaume Colomer, d'Alella, a Jaume Maristany, Pere Roca i Pere Morral.
Rebuts: de Francesc Maristany, àlies Mastech, a Bru Renter, mestre de cases, pagant per Felicià Rosés, mariner, per la construcció 
d'una paret mitgera.
Resolució del tribunal de Marina de Mataró que obliga a pagar una legítima i el seguiment d'aquest pagament, entre Francesc 
Parés, mariner, i la seva germana Manuela Gavaldà Parés, vídua.

Tema: Administració general

Observacions: Aquests documents no tenien cap camisa. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie perquè els secretaris 
els havien posat aquí.

Paraules clau: Lloguer Herència Privada Marinos Teià

-

Any/expedient 1838/01

Títol formal: Carne consumida en los nueve primeros meses. Á 1 de enero.

Data: 04/10/1838 04/10/1838

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les relacions detallades enviades al governador de la província per l'Alcaldia del Masnou en què consten la quantitat 
de carn i el tipus (ovina, vacuna, porcina) venuda en les carnisseries del Masnou entre l'1 de setembre del 1837 i el 31 de setembre 
del 1838. Comptes.

Tema: Proveïments

Observacions: Dintre de l'expedient, en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes, per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Carn Estadística

-

Any/expedient 1838/02

Títol formal: Estevan Mañá. Solicitud sobre servicio de guardias. Á 10 de enero.

Data: 10/01/1838 27/03/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada a l'Ajuntament del Masnou per Esteve Manyà en què demana ser exclòs de les guàrdies de nit per ser miop. 
Decret que denega la petició basant-se en l'obligació que tenen tots els veïns de defensar les cinc fortificacions que hi ha al Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Exempció Vigilància Fortificació

-
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Any/expedient 1838/03

Títol formal: Correpondencia de Madrid. Á 23 de enero.

Data: 15/01/1838 07/11/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència entre l'Alcaldia del Masnou i el Ministeri de Governació sobre les queixes per la no resolució de l'expedient de 
separació de les rendes comunals o de propis que corresponen a Masnou i a Teià

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Teià Segregació Propis/Arbitris Madrid Queixa

-

Any/expedient 1838/04

Títol formal: Pedidos de documentos de seguridad pública de dicho año y cuentas. Á 23 de enero.

Data: 23/01/1838 31/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions que fa l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província dels documents de seguretat pública (passaports) per circular 
pel territori espanyol, llistat dels comptes del total pagat a les oficines provincials pel paper i de les quantitats cobrades per 
l'expedició d'aquests documents a veïns del Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Passaport Comptes Seguretat

-

Any/expedient 1838/05

Títol formal: Espediente de repartición del arriendo de la Casa Mesón y derecho de hospedage. Á 27 de enero.

Data: 27/01/1838 18/03/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Concurs per a la renovació de l'arrendament dels drets de l'hostal municipal que dona dret a hostalatge i venda d'aliments per a l'any 
1838.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Hostal Arrendament Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1838/06

Títol formal: Estado de la compañias del mes de febrero. Á 14 de febrero.

Data: 14/02/1838 14/02/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat elaborat per l'Alcaldia del Masnou en què consten els totals de les altes i baixes de soldats, l'armament i els materials del 4t 
batalló de la Milícia Nacional del mes de gener de l'any 1838.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Armes

-

Any/expedient 1838/07

Títol formal: Espediente sobre los apellidos de Bonet. Á 22 de febrero.

Data: 22/02/1838 22/02/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Imprès on consta la crida, que fa el representant de l'Estat encarregat del cas a Catalunya, a totes les persones nascudes a 
Catalunya que tinguin el cognom Bonet a fi de poder reclamar l'herència que va deixar el filantrop Francesc Bonet, rei de 
Madagascar.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Herència Pública

-

Any/expedient 1838/08

Títol formal: Instància de José Corts vecino de esta ciudad. Á 23 de febrero.

Data: 20/02/1838 27/02/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Corts, de Barcelona, a l'Alcaldia del Masnou en què demana que es permeti a l'ex cartoixà Jaume Batalla passar 
uns dies a casa seva per a curar al seu fill. Decret aprovant la petició.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Permís Ordre/Públic Moral/culte

-
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Any/expedient 1838/09

Títol formal: Destacamento de Malgrat. Sale á 27 de febrero. Á 27 de febrero.

Data: 10/02/1838 03/04/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre rebuda per l'Alcaldia del Masnou d'enviar quaranta homes i un subaltern del 4t batalló de la Milícia Nacional al destacament 
de Malgrat el dia 27 de febrer. Comptes de la manutenció dels homes enviats durant el servei.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Comptes Guerra

-

Any/expedient 1838/10

Títol formal: Espediente de diezmo de granos y vino. Á 1 de marzo.

Data: 17/02/1838 31/12/1838

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 45

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat fets pels propietaris de terres de conreu del Masnou i pel secretari de l'Alcaldia en què consten les quantitats que s'espera 
que es veremi i es recol·lecti en la collita de gra, a fi de calcular el delme de l'any 1838. Comptes del càlcul del delme. Certificacions 
expedides als propietaris en les quals consta el delme que han lliurat a l'Alcaldia en espècie o en moneda.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Delme Impost

-

Any/expedient 1838/11

Títol formal: Espediente de nombramiento de comisionados para el arreglo del tributo personal. Á 4 de marzo.

Data: 03/03/1838 04/03/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de la comissió que ha de rectificar el llistat de contribuents del tribut personal que es paga conjuntament amb el cadastre.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Estatal Repartició

-

Any/expedient 1838/12

Títol formal: Presupuesto de Propios. Con la aprobación de la Diputación Provincial. Á 10 marzo.

Data: 10/03/1838 27/06/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Presentació del pressupost municipal per a l'any 1838 per part de l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona. 
Resposta del Govern Província aprovant-lo.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Pressupost Municipal

-

Any/expedient 1838/13

Títol formal: Estados de la compañías de los meses de febrero y marzo. Á 20 marzo.

Data: 20/03/1838 20/03/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats elaborat per l'Alcaldia del Masnou en què consten els totals de les altes i baixes de soldats, l'armament i els materials de les 
companyies 4a, 5a, 6a i 7a del 4t batalló de la Milícia Nacional dels mesos de febrer i març de l'any 1838.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Armes

-

Any/expedient 1838/14

Títol formal: Patrullas estraordinarias por la población, y guerrilla á la montaña, en la noche del 30 al 31 de marzo. Á 30 de 
marzo.

Data: 31/03/1838 31/03/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels homes que formaren les patrulles que va vigilar la població i la muntanya la nit del 30 al 31 de març del 1838, per evitar 
un atac dels carlins. També consta les quantitats que van cobrar per fer el servei.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Seguretat Guerra Vigilància

-
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Any/expedient 1838/15

Títol formal: Suministros á caballería. Á 1 de abril.

Data: 01/04/1838 07/04/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rebuts del subministrament de civada i còpia del passaport en el qual consta el permís, expedit per les autoritats militars, per anar 
de Girona a Barcelona la tropa de cinc homes comandada per Antoni Elias, en la qual, a més a més, s'ordena que se'ls doni 
allotjament i provisions en les poblacions per on passin.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Allotjament Guerra Subministramen

-

Any/expedient 1838/16

Títol formal: Reconocimiento facultativo de José Arimon. Á 6 de abril.

Data: 25/12/1837 09/04/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Arimon a l'Alcaldia del Masnou en la qual demana l'exempció del servei actiu de la vigilància de les fortificacions. 
Informes de reconeixements mèdics corroborant la malaltia que al·lega. Decret municipal en què consta l'acceptació d'una baixa de 
quatre mesos.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Vigilància Fortificació Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1838/17

Títol formal: Espediente de Francisco Torras. Á 19 de abril.

Data: 19/04/1838 12/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Francesc Torras al Govern Província de Barcelona en què sol·licita la seva rehabilitació com alcalde del Masnou. El 
Govern Provincial demana a l'Alcaldia una informe del cas. Resposta de l'Alcaldia, reafirmant-se en la seva postura i negant totes 
les dades que ha presentat en Francesc Torras.

Tema: Administració general

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1838/18.

Paraules clau: Queixa Sanció Municipal Alcalde

-

Any/expedient 1838/18

Títol formal: Espediente de Pedro Pagés, Cal Galvany, sobre arrestos que li impuso el alcalde primero, Franciso Torras. Á 
27 de abril.

Data: 27/04/1838 04/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa presentada per Pere Pagès al Govern de la Província de Barcelona, pel tracte que ha rebut per part de Francesc Torras, 
alcalde primer del Masnou, en el transcurs d'un interrogatori. I petició perquè se'l sancioni per aquesta extralimitació del seu càrrec.

Tema: Administració general

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1838/17.

Paraules clau: Queixa Ordre/Públic Alcalde Agressió

-

Any/expedient 1838/19

Títol formal: Modelos de recibos para suministros.Á 1 de mayo.

Data: 01/05/1838 01/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou en el qual informa dels nous impresos oficials obligatoris 
pel pagament de subministraments de civada i pa per a les tropes, vigents a partir de l'1 de maig del 1838.

Tema: Serveis militars

Observacions: En l'expedient dels dotze documents simples, onze són impresos en blanc del nou model.

Paraules clau: Subministramen Guerra Disposició

-
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Any/expedient 1838/20

Títol formal: Movilización. 6ª Compañía de la Milicia Nacional. Á 7 de mayo.

Data: 06/05/1838 07/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: La Comandància del 4t batalló de la Milícia Nacional demana el llistat dels homes que formen la 6a Companyia i que estan 
disponibles per a formar tres brigades mòbils. El capità de la 6a Companyia, Jaume Maristany, envia la llista especificant-hi quins 
dels seus homes estan realment disponibles.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Mobilització Guerra MilíciaNacional

-

Any/expedient 1838/21

Títol formal: Bajas presentadas de individuos de Milicia forasteros que trabajan en el pueblo. Á 9 de maig.

Data: 02/04/1838 24/03/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions en les quals consta la mobilització per altres poblacions de set homes que treballen i viuen al Masnou, cosa que 
implica la seva baixa en el sorteig que es celebrarà per escollir als mobilitzats pel servei de la Milícia Nacional al Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Exempció Mobilització Guerra MilíciaNacional

-

Any/expedient 1838/22

Títol formal: Espediente de elección de capitán y demás subalternos de la 5ª Compañía. Á 13 de mayo.

Data: 13/05/1838 13/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció del capità, tinents (primer i segon) i subtinents (primer i segon) de la 5a Companyia de la Milícia Nacional del Masnou. Inclou 
les relacions dels votants i els oficials escollits, i els resultats de la segona votació, que s'hagué de celebrar perquè, en la primera 
volta, cap dels elegibles arribà a la majoria.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments

-

Any/expedient 1838/23

Títol formal: Espediente de elecció de capitán y demás subalternos de la 7ª Compañía. Á 13 de mayo.

Data: 13/05/1838 13/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció del capità, tinents (primer i segon) i subtinents (primer i segon) de la 7a. Companyia de la Milícia Nacional del Masnou. 
Inclou les relacions dels votants i els oficials escollits.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments

-

Any/expedient 1838/24

Títol formal: Bagages estraordinarios. Á 15 de mayo.

Data: 15/05/1838 27/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del general en cap de la Milícia Nacional, enviada pel Govern de la Província de Barcelona, a totes les Alcaldies del Partit de 
Mataró de presentar, el dia establert, a Sant Pere de Premià, tots els bagatges que hi ha a les seves poblacions amb una capacitat 
mínima de vuit arroves. Algunes poblacions no compleixen la crida i per això se'ls imposa una multa de 200 rals de billó. Les 
poblacions sancionades fan un informe en què justifiquen el perquè de l'incompliment, i el Govern Provincial els aixeca la sanció.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Sanció Transport Guerra

-
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Any/expedient 1838/25

Títol formal: Espediente de elección de la Plana Mayor del Batallón 4ª de Milicia Nacional del Partido de Mataró. Á 20 de 
mayo.

Data: 10/05/1838 04/07/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de la Plana Major del 4t batalló de la Milícia Nacional del Partit de Mataró formada per: un comandant, un major, dos 
ajudants, un sergent de brigada, un caporal brigada i un cirurgià, que inclou els homes dels pobles de Teià, Tiana, Alella i el 
Masnou. Inclou notificació de l'elecció, llistats dels electors i els escollits, escrutinis, certificacions dels nomenaments i la petició 
denegada d'exempció del càrrec de Francesc Viladevall.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments Exempció

-

Any/expedient 1838/26

Títol formal: Espediente de arreglo de los servicios de bagages. Á 22 de mayo.

Data: 22/05/1838 22/05/1838

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les llistes dels veïns que tenen animals de càrrega, i l'acord dels preus que cobraran per fer els serveis de bagatges 
que es demanin al Masnou segons el tipus de càrrega i destinació.

Tema: Proveïments

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1838/24

Paraules clau: Transport MilíciaNacional Guerra Cavall

-

Any/expedient 1838/27

Títol formal: Espediente solicitando exención de movilización de José Ramentol. Á 24 de mayo.

Data: 16/05/1838 24/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Rosa Ramentol a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita l'exempció del seu fill Josep de la Milícia Nacional del Masnou tot 
al·legant que ella és vídua i amb un fill menor de 16 anys i que necessita que el seu fill Josep la mantingui. Decret municipal en què 
consta l'acceptació de la petició i l'exempció del servei al dit Josep Ramentol fins que el seu germà faci 16 anys.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1838/28

Títol formal: Elección de sargentos y cabos de la 5ª Compañía. Á 24 de mayo.

Data: 24/05/1838 24/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels sergents i caporals primer i segon de la 5a Companyia de la Milícia Nacional del Masnou. Inclou el llistat dels votants i 
els resultats.

Tema: Serveis militars

Observacions: Dos dels documents simples són esborranys inacabats.

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments

-

Any/expedient 1838/29

Títol formal: Destacamento de Malgrat. Dia 27 de mayo. Á 27 de Mayo.

Data: 16/05/1838 30/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del comandant Felix Rovira a l'alcalde del Masnou, en què informa del canvi de tropes en el punt de Malgrat, substitució del 
3r batalló pel 4t batalló de la Milícia Nacional. El cost de l'estada dels homes del 4t batalló durant un mes serà sufragat per les 
poblacions de Teià, Alella, Tiana i el Masnou. Ordre en què consta que la població del Masnou ha de facilitar una cinquena part de 
la tropa del 4t batalló.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Mobilització Guerra

-
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Any/expedient 1838/30

Títol formal: Espedientes sobre ecsensión de Milicia Nacional resueltos. Á 28 de mayo.

Data: 28/05/1838 03/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'exempció de la Milícia Nacional presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Andreu Ros, Genís Ramentol, Miquel Vila, 
Josep Vinas, Bonaventura Fortis, Cebrià Renté, Cebrià Duño, Sebastià Viñallonga i Espasell, Narcís Barbarà i Josep Gascón. 
Resolucions de les peticions acceptant-les o denegant-les després de revisar les al·legacions i revisions mèdiques presentades pels 
sol·licitants. Relacions de les peticions i dels decrets resolutoris.

Tema: Serveis militars

Observacions: Dintre de l'expedient, en els documents simples, les dates d'elaboració són incompletes o no consten, per això les dates de 
l'expedient són aproximades.

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció

-

Any/expedient 1838/31

Títol formal: Espediente sobre competència de jurisdicción. Á 12 de junio.

Data: 12/06/1839 08/07/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Demanda de Ferran Mas i Vidal de lliurar-se de ser el cobrador del deute contret per Francesca i Genís Anglada, perquè com que 
els no el poden pagar el dit Mas i Vidal ho haurà de fer. Denegació de la petició pels jutjats de 1a Instància de Mataró i Barcelona.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era sobre del 3r Jutjat de 1ra. Instància de Barcelona a l'alcalde del Masnou.

Paraules clau: Privada Deute

-

Any/expedient 1838/31

Títol formal: Elección de individuos del Consejo de Subordinación y Disciplina de la Compañías 4ª, 5ª, 6ª y 7ª. Á 10 de junio.

Data: 10/06/1838 10/06/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció del Consell de Subordinació i Disciplina de les companyies 4a, 5a, 6a i 7a del 4t batalló de la Milícia Nacional. Inclou 
l'escrutini, els resultats, llistats del homes de cada una de les companyies i dels escollits.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments

-

Any/expedient 1838/32

Títol formal: Copia de la lista de reparto de los fuertes y faluchos. Meses de junio y julio 1837. Á 12 de junio.

Data: 12/06/1838 12/06/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de la repartició de les despeses de fortificació i defensa dels mesos de juny i juliol del 1837 entre els veïns marins i terrestres 
del Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Fortificació Contribució Repartició Guerra

-

Any/expedient 1838/33

Títol formal: Paula y Gerónimo Millet. Solicitud para edificar. Á 19 de junio.

Data: 19/06/1838 19/06/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Paula i Jeroni Millet Estaper a l'Alcaldia del Masnou en què sol·liciten poder edificar dues cases en un terreny de la seva 
propietat situat en el carrer de Sant Francesc d'Assís, conegut també com Roca de Xeix.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada, el secretari fa servir un sobre d'una carta enviada pel Govern de la Província de Barcelona.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1838/34

Títol formal: Espediente de cuentas de catastro. À 23 de junio.

Data: 27/04/1838 30/06/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Resums anuals de la recaptació del 10% del fons supletori del cadastre en els pobles del Masnou i Teià des de l'any 1831 al 1837.

Tema: Hisenda

Observacions: En un dels documents de l'expedient trobem un esborrany d'una carta enviada al jutge de primera instància de Mataró sobre el 
seguiment del canvi fraudulent de moneda en la població.

Paraules clau: Impost Estatal Teià Recaptació Falsificació

-
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Any/expedient 1838/35

Títol formal: Estados de las Compañías del mes de junio. Á 7 de julio.

Data: 07/07/1838 07/07/0183

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat elaborat per l'Alcaldia del Masnou en què consten els totals de les altes i baixes de soldats, l'armament i els materials de les 
companyies 4a, 5a, 6a i 7a del 4t batalló de la Milícia Nacional del mes de juny. També s'especifica quina part del material i 
l'armament és propietat de l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Armes

-

Any/expedient 1838/36

Títol formal: Baja de la Milicia Nacional y fianza para las quintas de Martín Sans

Data: 01/07/1838 08/07/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Baixes de la Milícia Nacional, acceptades per l'Alcaldia, de Martí Sans, perquè canvia de domicili, i de Miquel Garriga, perquè marxa 
de viatge durant quatre mesos, i les seves fiances de quintes pagades per Jaume Orta i Pere Sust, respectivament.

Tema: Serveis militars

Observacions: En el títol de l'expedient només consta el nom d'un dels dos veïns que han presentat la baixa.

Paraules clau: MilíciaNacional Quinta Fiança Exempció Marinos

-

Any/expedient 1838/37

Títol formal: Recuento y baja de tabacos. 31 de julio de 1838. Tarifa de precios. Á 31 de julio.

Data: 31/07/1838 01/08/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia de les tarifes oficials de venta de tabac a partir de l'1 d'agost del 1838. Esborrany de la certificació de la quantitat i tipus de 
tabac que hi havia a l'estanc d'en Salvador Font la nit de l'1 d'agost del 1838.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou. 
En el document s'anomena, al secretari, "fiel de hechos".

Paraules clau: Tabac Control Estanc

-

Any/expedient 1838/38

Títol formal: Establecimiento de otro estanco a favor de Mariano Roca i Mitjans. Á 5 de agosto.

Data: 05/09/1838 20/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició i acceptació per part del Govern de la Província de Barcelona i l'Alcaldia del Masnou de l'obertura d'un nou estanc en la zona 
d'Ocata, situat en el carrer Adra prop del Camí Ral. Concurs d'arrendament i adjudicació a Marià Roca Mitjans.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Estanc Ocata Adjudicació

-

Any/expedient 1838/39

Títol formal: Estados del mes de agosto. Á 6 agosto.

Data: 06/08/1838 06/08/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat elaborat per l'Alcaldia del Masnou en què consten els totals de les altes i baixes de soldats, l'armament i els materials de les 
companyies 4a, 5a, 6a i 7a del 4t batalló de la Milícia Nacional del mes d'agost. També s'especifica l'origen i les dates dels 
subministraments.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Armes Subministramen

-

12/06/2018 Pàgina 26 de 553



Any/expedient 1838/40

Títol formal: Espedientes resueltos. Á 9 de setiembre.

Data: 16/01/1838 20/10/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Antoni Maristany, Jaume Sors, Fèlix Maristany, Esteve Manyà, el prevere Josep Ignasi Vieta, Antoni 
Alsina, Pere Pagès i Albert Llobera a l'Alcaldia del Masnou sobre obres, llicències per obrir negocis, exempció de la Milícia Nacional, 
delimitar a quina població pertany la zona coneguda com "Las Casas Nuevas", o la reclamació d'un error en la recaptació d'unes 
contribucions. Decrets municipals pels quals es deneguen o s'accepten les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, anteriorment era un esborrany d'una notificació per a Francisco Torras del Jutjat de 1a Instància de 
Mataró.

Paraules clau: MilíciaNacional Obra Queixa IndústriaComerç Judici

-

Any/expedient 1838/41

Títol formal: Fianzas presentadas al Ayuntamiento. Á 20 de setiembre.

Data: 02/09/1838 31/11/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances presentades a l'Alcaldia del Masnou per Joan Truch Viladevall, Josep Vidal, Pere Gerard Maristany i Felip Miralda en què es 
declaren fiadors per a les quintes, les contribucions i qualsevol altres serveis, respectivament, de Gerard Truch Gibernau, 
Bonaventura Vidal, Manuel Pagès i Bonaventura Garcia mentre estiguin de viatge. També inclou la promesa per escrit de Jacint 
Rosés d'usar els seus cavalls i carruatges per a ús privat i acceptar en cas contrari la pena que li imposin.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " En 2 de noviembre se entregó el papel o escrito que habían presentado Antonio Alsina y Francisco 
Alsina".

Paraules clau: Fiança Impost Marinos Quinta

-

Any/expedient 1838/42

Títol formal: Bajas de individuos de la Milicia Nacional. Á 24 de setiembre.

Data: 14/08/1838 24/09/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Alta de Pere Martí en la 1a Companyia de Tiana, del 4t batalló de la Milícia Nacional. Baixes temporals de Gerard Truch, Joan Biras, 
Josep Arimon, Pere Sans, Martí Sans i Josep Gascona de la 4a Companyia, del Masnou, del 4t batalló de la Milícia Nacional.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat no determinat en què consten poblacions i xifres.

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció Mobilització

-

Any/expedient 1838/43

Títol formal: Notas de los individuos solteros para el destacamento de Malgrat. Sale el 27 de septiembre. Á 27 de setiembre.

Data: 21/09/1838 27/09/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat del homes que s'incorporaran a la 4a Companyia del 4t batalló de la Milícia Nacional destinat a Malgrat. Documents 
acreditatius que justifiquen les baixes per minoria d'edat de Salvador Josep Sunyol Botey i Josep Font i la d'Antoni Martí Cabanelles 
perquè resideix i és veí de Barcelona.

Tema: Serveis militars

Observacions: Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades. S'ha triat com a dates de l'expedient la data que consta en el títol que apareix en la camisa.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany.

Paraules clau: Exempció MilíciaNacional Mobilització Guerra

-

Any/expedient 1838/44

Títol formal: Destacamento de Malgrat. Salió el 27 de setiembre. Á 27 de setiembre.

Data: 26/09/1838 26/09/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pressupost de les despeses de l'estada de vint-i-dos dies en el punt de Malgrat dels membres de la 4a Companyia del 4t batalló de 
la Milícia Nacional.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Comptes MilíciaNacional Guerra

-
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Any/expedient 1838/45

Títol formal: Espediente de visores fieles medidores de piperia. Á 28 de setiembre.

Data: 18/09/1838 06/10/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pere Estaper i Pere Sunyol Cuberos es presenten pel càrrec i són acceptats per l'Alcaldia del Masnou com a vigilants i mesuradors 
de botam. Inclou una còpia de l'edicte de la Reial Junta de Comerç de Catalunya relatiu a la botam i l'aiguardent de desembre del 
1832.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Pesos/Mesures Control Licor

-

Any/expedient 1838/46

Títol formal: Espediente de Francisco Alsina y Torras. Á 25 d'octubre.

Data: 25/10/1838 26/10/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició, presentada a l'Alcaldia del Masnou per Francesc Alsina i Torras, de baixa per canvi de domicili i població, i la conseqüent 
petició de baixa de totes les llistes de contribucions i serveis que consten en l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Població

Observacions:

Paraules clau: Emigració Padró/Habitants

-

Any/expedient 1838/47

Títol formal: Bagages pedidos y remitidos a Barcelona. Á 14 de noviembre.

Data: 22/05/1838 08/01/1839

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 28

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistes cobradores de l'impost de bagatge. Normativa municipal aprovada per tots els propietaris de carros. Esborranys de les llistes 
dels veïns que tenen animals de càrrega, llistats de les rutes, i l'acord dels preus que cobraran per fer els serveis de bagatges que 
es demanin al Masnou segons el tipus de càrrega i destinació. Permisos perquè puguin viatjar menors, certificats de transports de 
mercaderies. Comptes.

Tema: Proveïments

Observacions: En la camisa consta un llistat de mules, cavalls i de carros. 
En un dels documents el secretari hi va dibuixar uns ulls.

Paraules clau: Transport Impost Guerra Permís Disposició

-

Any/expedient 1838/48

Títol formal: Contribució estraordinari de guerra sobre industrial y comercial. Á 24 de noviembre.

Data: 24/11/1838 24/11/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició dels 181.908 rals de billó que li correspon recaptar al Masnou de la contribució extraordinària de guerra, decretada pel 
govern central, sobre el subsidi industrial i de comerç de l'any 1838. Inclou, llistes cobradores, esborranys de comptes i una carta de 
l'Alcaldia a un dels comissionats sobre la repartició.

Tema: Hisenda

Observacions: En la camisa també es fa referència a una instrucció similar sobre la contribució territorial.
Expedient relacionat amb l'expedient 1838/49.

Paraules clau: IndústriaComerç Guerra Contribució Repartició

-

Any/expedient 1838/49

Títol formal: Contribución estraordinaria de guerra sobre territorial y pecuniaria. Á 28 de noviembre.

Data: 08/11/1838 14/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició de la quantitat que li correspon recaptar al Masnou de la contribució extraordinària de guerra, decretada pel govern 
central, sobre la contribució territorial i pecuniària de l'any 1838. Inclou, llistes cobradores, esborranys de comptes, l'elecció dels 
comissionats i un llistat dels butlletins on apareixen dades sobre aquesta contribució i com s'ha de dur a terme.
Carta de la Societat Miguel Moragas i Compasis a l'Alcaldia del Masnou en què li ofereix substituts per la Milícia Nacional del 
Masnou a bon preu.

Tema: Hisenda

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient 1838/48.

Paraules clau: MilíciaNacional Guerra Contribució Repartició

-
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Any/expedient 1838/50

Títol formal: Reparto del Subsidio ordinario de 1838 y estraordinario de guerra. Á 28 de noviembre.

Data: 08/11/1838 26/08/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistes cobradores de la contribució extraordinària de guerra sobre el subsidi industrial i de comerç. Comptes de la recaptació de 
l'impost ordinari i extraordinari elaborats per l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: En un dels documents, que el secretari fa servir de esborrany, hi ha una carta personal enviada per Rosa Barri a Rosa Alemany el 
21 d'agost del 1839.

Paraules clau: Guerra IndústriaComerç Impost Contribució Correspondència

-

Any/expedient 1838/51

Títol formal: Elección de sargentos y cabos de la 7ª Compañía de Milicia Nacional. Á 28 noviembre.

Data: 24/05/1838 24/05/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament de Josep Oliver com a sergent segon de la 7a Companyia del 4t batalló de la Milícia Nacional. Relació dels sergents i 
caporals escollits entre els homes de la 7a Companyia.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments

-

Any/expedient 1838/52

Títol formal: Destacamento o salida de movilizados. Á 2 de diciembre.

Data: 02/12/1838 25/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany del contracte entre Jaume Maristany, capità de la 6a companyia de la Mílicia, i Félix Murlanch, cafeter de Barcelona, per 
a llogar divuit homes com a substituts, en la 6a Companyia del 4t batalló de la Milícia Nacional. Llistats dels veïns que han avançat 
diners per pagar als substituts, i dels noms dels homes que finalment surten cap a Malgrat.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Mobilització Guerra

-

Any/expedient 1838/53

Títol formal: Órdenes relativas a escemciones de los individuos de la Milicia Nacional. Á 2 de diciembre.

Data: 02/12/1838 06/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: El Govern de la Província de Barcelona informa a l'Alcaldia del Masnou sobre els requisits necessaris per a demanar l'exempció de 
la Milícia Nacional. Inclou una còpia del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'11 de maig del 1837.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un avis de la subhasta de l'arrendament de l'hostal municipal.

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció Disposició Provincial Hostal

-

Any/expedient 1838/54

Títol formal: Espediente d'Antonio Diaz cesante y Don Mateo Villanua. Á 5 de diciembre.

Data: 29/11/1838 02/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Baixa, per cessió del seu càrrec, del servei de la Milícia Nacional d'Antonio Díaz i del caporal Mateo Villanua. Certificacions en què 
conta la quantitat total que han cobrat pels seus sous.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció Guerra

-

Any/expedient 1838/55

Títol formal: Reparto del subsidio de comercio. Á 9 de diciembre.

Data: 31/05/1838 17/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistes cobradores de la repartició del subsidi d'indústria i comerç del 1838.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: IndústriaComerç Impost Repartició

-
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Any/expedient 1838/56

Títol formal: Espediente sobre la solicitud de los panaderos. Á 10 diciembre.

Data: 05/03/1837 09/02/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa presentada pels forners del Masnou a l'Alcaldia i al Govern de la Província de Barcelona sobre els abusius impostos que han 
de pagar, i les condicions desfavorables respecte als forners d'Alella que venen a Alella de Mar. El govern de la Província resol que 
l'Alcaldia del Masnou els rebaixi els impostos, a condició que ells rebaixin el preu del pa.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Pa Impost Alella Queixa Alella/Mar

-

Any/expedient 1838/57

Títol formal: Espediente sobre José Soler, Lorenzo Pujol, y José Ros. Á 16 de diciembre.

Data: 16/12/1838 20/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de Josep Soler, de Llorenç Pujol i de Josep Ros a l'Alcaldia del Masnou en les quals demanen que se'ls rebaixi la quota 
que els pertoca de la contribució ordinària industrial. Decret de l'Alcaldia denegat la petició.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: IndústriaComerç Impost

-

Any/expedient 1838/58

Títol formal: Comisón local de instucción primària. Á 18 de desembre.

Data: 15/07/1836 18/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de la Comissió Local d'Instrucció Primària. Esborrany i notes del informe elaborat per la comissió en el qual fa un repàs de 
la situació de l'ensenyança primària al Masnou. Informa del nombre d'escoles que hi ha al poble, qui les dirigeix, el nombre 
d'alumnes escolaritzats, i quin tipus de matèries s'hi imparteixen.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Junta Centre Temari

-

Any/expedient 1838/59

Títol formal: Espediente solicitando la administración de carnes por medio de una comisión. Á 20 de diciembre.

Data: 18/12/1837 17/04/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Alcaldia del Masnou al Govern Província de Barcelona en la qual demana crear una comissió que controli el 
subministrament de carns a la població. Peticions de Gil Martí i de Josep Anglada a l'Alcaldia del Masnou en la que demanen obrir 
una parada de carn al mercat municipal, el primer, i la renovació del contracte de subministrament de carns al poble, el segon. 
Ambdues són denegades. Finalment, l'Alcaldia del Masnou presenta al Govern Província pagar les millores de l'hostal amb els 
beneficis que obtingui de les contribucions sobre la carn. La proposta és acceptada pel Govern de la Província.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Carn Hostal Junta Contribució

-

Any/expedient 1838/60

Títol formal: Resenya de caballos presentada a la Diputación. Á 20 de diciembre.

Data: 15/07/1835 23/01/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels cavalls requisats al Masnou entre els anys 1837 i 1838 per la comissió per a la requisa de cavalls de la Província de 
Barcelona i cossos que operen en ella. Certificacions de lliurament de cavalls al comissionat encarregat de recollir-los.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Cavall Requisa Guerra

-
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Any/expedient 1838/61

Títol formal: Pases espedidos en virtud de lo mandado por el Capitán General para la conducción de víveres de Mataró al 
Masnou. Á 24 de diciembre.

Data: 27/07/1838 17/06/1843

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 60

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels passis expedits a Francesc Arimon, Josep Mogas, Agustí Brunet, Pere Solano, Salvador Suñol i Salvador Coll on 
consten els viatges que han fet transportant cereals i animals des del Masnou a Mataró l'any 1838. Esborranys de la certificacions 
de bona conducta de veïns del Masnou. Carta personal de Miquel Garriga. Contracte per construir la ferramenta de quatre cases fet 
entre Sebastià Cendra, manyà, i Josep Estaper Feu. Escrutini de vots per a les eleccions de diputats i senadors. Esborranys d'actes 
de judicis de conciliacions.

Tema: Proveïments

Observacions: Dintre de l'expedient trobem tot de documents que el secretari va afegir-li i que no tenen cap relació amb el contingut del títol de 
l'expedient.

Paraules clau: Transport Judici Ordre/Públic Passi Eleccions

-

Any/expedient 1838/62

Títol formal: Borrador para los espedientes de pasaportes para el estrangero.

Data: 18/09/1838 24/08/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys d'un model de passaport per anar un menor a l'Habana.
Llistat dels forasters que els pertoca fer les guàrdies en els forts en el mes de setembre del 1836, en el qual s'especifica la casa on 
resideixen.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
El títol tan sols reflecteix una part del contingut de l'expedient.

Paraules clau: Vigilància Passaport Emigració Fortificació

-

Any/expedient 1838/63

Títol formal: Espediente de Juan Soler.

Data: 11/11/1838 10/01/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de l'Alcaldia del Masnou al Govern Província de Barcelona en les quals demana que Joan Soler, natural de Cervera, 
conegut com a Camalluent, pugui ser expulsat del poble per fer proselitisme i per difondre les seves idees anarquistes. 
Posteriorment l'Alcaldia es queixa que el dit Camalluent s'ha establert a Vilassar de Mar, i que encara està massa a prop del 
Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Obrer Ordre/Públic Queixa

-

Any/expedient 1838/64

Títol formal: Solicitudes de pasaportes.

Data: 01/01/1835 29/04/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de passaports i certificacions d'Agustí Bertrán, Joan Maristany, Gerard Truch, Josep Llampallas, Joan Maristany i 
Francesc Alsina per anar a Nova York, La Habana, Rio de Janeiro o Cuba.

Tema: Seguretat pública

Observacions: No té camisa, ni número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. 
Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Passaport Emigració Transport Marinos

-

Any/expedient 1838/65

Títol formal: Bagages 1838. Embargos por contrabando.

Data: 26/07/1836 01/12/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta personal de Miquel Serrarosa en què parla dels bagatges. Relacions dels embargaments per contraban fets al Masnou durant 
la Guerra dels Set Anys, entre 1837 i 1840, en el quals es ressenya el lloc del delicte, el de la sortida i el temps de viatge. Informe 
de l'embargament fet el 26 de juliol de 1836 pels carabiners al Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: No té camisa, ni número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari.

Paraules clau: Contrabant Transport Requisa Marinos Guerra

-
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Any/expedient 1839/01

Títol formal: Pensionista Maria Vidal. Cesante Juan Riqué.

Data: 31/10/1838 05/03/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats, peticions i elaboració d'informes requerits per l'Alcaldia del Masnou i la Comptadoria General de la Província sobre les 
pensions pagades a la vídua Maria Vidal, mare de Gerard Maristany, mariner, i al jubilat Joan Riqué, militar, entre 1837 i 1838.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Pensió Comptes

-

Any/expedient 1839/02

Títol formal: Presupuesto de valores y cargas para dicho año con la aprobación de su excelentísima la Diputación 
Provincial. Á 9 de enero.

Data: 09/01/1839 04/06/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elaboració del pressupost municipal del Masnou per l'any 1839 per part dels membres del consistori i els veïns. La seva aprovació 
per part de la Diputació Provincial de Barcelona.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Pressupost Municipal

-

Any/expedient 1839/03

Títol formal: Fianzas presentadas al Ayuntamiento. Á 18 de enero.

Data: 18/01/1839 01/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances presentades a l'Alcaldia del Masnou per Antoni Maristany, Zacaries Gavaldà, Joan Valldeneu, Josep Rusiñol on es declaren 
fiadors de tots els impostos, serveis i les quintes, respectivament, de Gerard Maristany, Vicente Gavaldà, Josep Marià i Joan 
Rusiñol mentre estiguin de viatge.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Fiança Marinos Impost Quinta

-

Any/expedient 1839/04

Títol formal: Movilizados. Á 23 de enero.

Data: 23/01/1839 11/08/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordres del capità general de mobilitzar tres homes del Masnou. Llistat en què s'especifiquen: els tres homes mobilitzats escollits per 
sorteig, els substituts dels escollits, el cost del seu sou i el subministraments que els donen.

Tema: Serveis militars

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " Día 23 salió. Enero".

Paraules clau: Mobilització MilíciaNacional Lloguer Substitut

-

Any/expedient 1839/05

Títol formal: Espediente de Pedro Duran sobre construcción. Informe de Garriga arquitecto. Á 25 de gener.

Data: 09/11/1838 20/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Pere Duran a l'Alcaldia del Masnou d'un permís per a construir en un terreny anteriorment de Joan Fontanills, situat en 
part del lloc anomenat la Mesquita, proper a l'església parroquial. Notificació a l'arquitecte municipal perquè estudi el cas. Informe de 
Miquel Garriga i Roca. Decret que accepta petició i dona les directrius a seguir.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Obra Privada

-
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Any/expedient 1839/06

Títol formal: Bajas de los individuos de la milicia. Á 2 de febrero.

Data: 02/02/1839 27/07/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Baixes del 4t batalló comandat per Josep Rusiñol la Milícia Nacional, perquè és matriculen en un vaixell, o van a viure a altres 
indrets (Mataró, Vilassar, Tiana, Llavaneres, Alella o l'Habana), de Josep Rovira, Josep Viñas, Joan Parés, Josep Masia, Josep 
Dexeus, Gerard Truch, Miquel Garriga i Roca, Pere Viñas, Marià Duño, Salvador Auladell. Alta de la 2n Companyia del 4t batalló de 
Pere Viñas. Certificats fets per Josep Rusiñol en què consta que Pere Duran ha fet dos serveis de mobilització.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, anteriorment era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Mobilització Exempció MilíciaNacional Marinos

-

Any/expedient 1839/07

Títol formal: Elección de los señores oficiales de la compañía 4ª y 6ª. Á 3 de febrero.

Data: 03/02/1839 03/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció del capità, tinents (primer i segon) i subtinents (primer i segon) de la 4a i de la 6a Companyies de la Milícia Nacional del 
Masnou. Inclou les relacions dels votants i els oficials escollits, i l'escrutini de la votació.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Elecció Comandaments MilíciaNacional

-

Any/expedient 1839/08

Títol formal: Papeles de Juan Bigué del preso Juan Bas. Á 7 de febrero.

Data: 17/12/1838 11/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació del judici a Joan Bigué i resolució d'aquest. Joan Bigué és jutjat perquè quan feia un transport de presos entre Barcelona 
i Mataró, se li va escapar un (Joan Bas). L'exculpen però el tribunal ordena que el vigilin per evitar una altra negligència.

Tema: Seguretat pública

Observacions: En l'expedient tan sols consta el nom del pres en la camisa.

Paraules clau: Ordre/Públic Presos Judici

-

Any/expedient 1839/09

Títol formal: Elección de sargentos y cabos. 4ª compañía y 6ª compañía. Á 10 de febrero.

Data: 10/02/1839 10/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats on consten els resultats de l'elecció dels sergents i caporals primer i segon de la 4a i 6a Companyies de la Milícia Nacional 
del Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Elecció Comandaments MilíciaNacional

-

Any/expedient 1839/10

Títol formal: Espediente para la elección de plana Mayor del 4º batallón. Á 10 de febrero.

Data: 10/02/1839 06/04/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de la Plana Major del 4t batalló de la Milícia Nacional del Partit de Mataró formada per: un comandant, un major, dos 
ajudants, un sergent de brigada, un caporal brigada i un cirurgià, que inclou els homes dels pobles de Teià, Tiana, Alella i el 
Masnou. Inclou notificació de l'elecció, llistats dels electors i els escollits, l'escrutini, ofici de Josep Baroy conforme ha rebut el seu 
nomenament de cirurgià, notificació del nomenament i la petició denegada d'exempció del càrrec per incompatibilitat de Francesc 
Viladevall.

Tema: Serveis militars

Observacions: En un dels documents es fa referència a les "cases fuertes" o fortificacions del Masnou.

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments Fortificació

-
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Any/expedient 1839/11

Títol formal: Espediente de Francisco Fradera. Sobre percibo de los doce maravedís por libra de carne de los patrones. Á 
12 de febrero.

Data: 06/02/1839 19/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa de Francesc Fradera a la "Comisión del Arriendo de los doce maravedís en libra de carne del Partido de Mataró" sobre 
l'actitud de l'Alcaldia del Masnou davant el fet que un grup de comerciants maten bous i porcs, els salen i els venen per al consum 
dels vaixells i no paguen els impostos. L'Alcaldia es defensa al·legant que la imposició es refereix al consum dels terrestres no el de 
les tripulacions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Queixa Carn Marinos Contribució

-

Any/expedient 1839/12

Títol formal: Tarifas para los pesos y medidas que se marcan. Á 15 de febrero.

Data: 03/02/1830 15/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les tarifes que aplicava l'encarregat dels pesos i mesures en la plaça pública del Masnou en els anys 1830, 1831 i 1839.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pesos/Mesures Impost

-

Any/expedient 1839/13

Títol formal: Correspondencia de Madrid. Á 16 febrero.

Data: 16/02/1839 16/09/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes enviats per Gabriel Zabala i Ramón Zurala y Pérez a l'Alcaldia del Masnou sobre la situació de l'expedient de divisió de 
Propis i Arbitris, la demanda de més diners per pagar-ne les despeses de tramitació, i la comunicació de la pèrdua de l'expedient i la 
necessitat de dos mil rals per a reconstruir-lo.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Propis/Arbitris Teià Madrid Segregació

-

Any/expedient 1839/14

Títol formal: Pasaportes de confinados y otras notas y oficios. Desde 12 de julio de 1835 hasta 16 de febrero de 1839.

Data: 25/04/1834 10/06/1839

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de passaport per anar de la població natal al Masnou, lloc del seu confinament, i passaports de la "Subdelegación principal 
de Policia de la Província de Catalunya" de: Josep Llach, Jose Antonio Fepedan, Joan Bautista Roig, Salvador Esteve, Francisco i 
Micaela Arias, Jaime Arias, Josep Cornet, Salvador i Francesca Vila, Jaume Bes, Marià Bes, Josep i Rosa Sagola, Joan i Magda 
Guardia, Antònia Marques, Jaume Batalla, Rafael Vidaló, Jaume Coll, Joan Vellavista, Mariano Fajas, Paula Burjous.
Peticions a l'Alcaldia del Masnou de l'Alcaldia de Mataró perquè vigili als confinats. Llistat dels confinats al Masnou en els anys 1836 
i 1837.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Passaport Presos Ordre/Públic Confinament

-

Any/expedient 1839/15

Títol formal: Estado de fuerza de la 6ª Compañía. Á 23 de febrero.

Data: 23/02/1839 23/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat elaborat per l'Alcaldia del Masnou en què consten els totals de les altes i baixes de soldats, l'armament i els materials de la 6a 
Companya del 4t batalló de la Milícia Nacional corresponents al mes de febrer. Inclou una nota del capità Isidre Maristany justificant 
el gran nombre de baixes de la tropa perquè la major part dels homes són mariners.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: MilíciaNacional Armes Marinos

-
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Any/expedient 1839/16

Títol formal: Lista de los individuos que componen las 6ª y 7ª Compañías. Á 23 de febrero.

Data: 23/02/1839 23/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats del homes que composen la 6a Companyia del 4t batalló de la Milícia Nacional del Masnou, resum dels mobilitzats i els 
sedentaris, i nota on s'especifica el perquè de la gran mobilitat d'altes i baixes de la tropa.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc. 
En els documents de l'interior de l'expedient no apareix cap dada referent a la 7na Companyia de la Milícia Nacional ressenyada en 
el títol.

Paraules clau: Marinos MilíciaNacional Mobilització

-

Any/expedient 1839/17

Títol formal: Recibos de pagos del común, cuyos recibos se han presentado para liquidar en habono de la contribución 
extraordinaria de guerra. Á 25 febrero.

Data: 25/02/1839 25/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats del rebuts del pagament d'impostos dels anys 1837 i 1838 fets al Masnou i Teià, en els quals s'especifica el número de 
rebut, la data, l'import, i l'impost o arbitri. Llistat de les despeses ocasionades per les "casas fuertes" o fortificacions del Masnou, 
indicant qui les ha pagat i la quantitat lliurada.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Fortificació Recaptació Teià

-

Any/expedient 1839/18

Títol formal: Requisición de caballos. Á 28 de febrero.

Data: 28/02/1839 05/03/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels cavalls presentats a la "Comissión de Negociación de caballos de la Provincia de Barcelona" per l'Alcaldia del Masnou, 
triats per formar part de la requisa de 6000 cavalls que es farà en tot l'Estat. Llistat dels cavalls declarats inútils.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Requisa Guerra Cavall

-

Any/expedient 1839/19

Títol formal: Bagages. Á 6 de marzo.

Data: 04/03/1839 28/07/1839

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels propietaris d'animals que han de pagar l'impost de bagatge; dels llistats dels propietaris que han de fer els serveis 
bagatges que li corresponen al poble del Masnou l'any 1839; dels llistats dels serveis de trasllat de mercaderies fets l'any 1839 de 
Barcelona o Mataró a Vic, Igualada o Molins de Rei, indicant les dates de sortida i retorn, i els diners cobrats pel servei; del llistat 
dels cavalls empadronats al Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "4 carros de 2 caballerías cada una / Salida 6 de marzo 1839 y regreso 9".

Paraules clau: Transport Impost Cavall Guerra

-

Any/expedient 1839/20

Títol formal: Espediente de los señores Casas para la construcción de la calle de San Felipe. Á 9 de marzo.

Data: 09/03/1839 10/03/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició dels cohereus d'Antoni Francesc Casas (Felip Casas, Felip Esteve Malet i Josep Antoni Malet) a l'alcaldia del Masnou d'obrir 
tres carrers en un terreny anomenat La Quintana situat entre el carrer de la Quintana i la propietat del senyor Joan Fontanills, a fi de 
poder edificar-hi cases. L'Alcaldia accepta la petició i dona el permís. Els nous carrers s'anomenaran carrer de Sant Felip, carrer de 
la Fuente i carrer del Fuerte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obertura/Carrer Permís

-
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Any/expedient 1839/21

Títol formal: Relaciones de los individuos que han ingresado en las compañías 4ª y 5ª. Á 9 de marzo.

Data: 09/03/1839 09/03/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats del homes que formen la 4a Companyia del 4t batalló de la Milícia Nacional. En els llistat s'especifica de quina casa 
provenen, i els vestits i les armes que aporten en el moment de la mobilització. Llistat dels homes que passen a la 5a Companyia 
del mateix batalló.

Tema: Serveis militars

Observacions: La data de l'expedient és la que consta en la camisa, ja que en cap dels documents simples de l'interior consta cap data.

Paraules clau: Mobilització MilíciaNacional Armes

-

Any/expedient 1839/22

Títol formal: Varias solicitudes de escepción de la Milicia Nacional. Á 19 de Marzo.

Data: 02/01/1839 13/09/1839

Llengua: Català / Castellà / Lla
tí

Nombre de documents simples: 41

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'exempció de la Milícia Nacional presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Gabriel Costa, Salvador Suñol i Botey, Salvador 
Coll, Joan Parés, Jaume Batalla, Rafael Vidadó, Gerard Costa, Pere Llampallas, Josep Alegre, Pere Màrtir Mitjans, Josep Amillas, 
Francesc Bas, Miquel Rosés, Felip Miraldá, Josep Puigsech, Joaquim Fàbregas, Genís Roca, Matías Obiñana i Joan Carreras. 
Resolucions de les peticions acceptant-les o denegant-les després de revisar les al·legacions i revisions mèdiques presentades pels 
sol·licitants.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari ha creat expedients, sense numerar, amb cada una de les solicituds. 
Dintre de l'expedient de Felip Miraldà hi ha un document que no correspon, un certificat de bona conducta de Miquel Culell.

Paraules clau: Exempció MilíciaNacional Passi

-

Any/expedient 1839/23

Títol formal: Reparto por menor del subsidio individual de comercio. Á 20 de marzo.

Data: 20/03/1839 05/04/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Procés d'elecció dels comissionats encarregats de la repartició del subsidi industrial i de comerç del any 1839. Llistes cobradores 
dels contribuents de l'impost, especificant si són marins o terrestres. Resum dels comptes fets pels comissionats.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa:: "Cupo 43000 / recargo 2% 860 / total l43860".

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Marinos Repartició

-

Any/expedient 1839/24

Títol formal: Espediente para el arbitrio de 12 maravedís para la carne que se venda para matar, y consumo de particulares 
y su administración. Á 27 de marzo.

Data: 20/02/1839 27/02/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reglament enviat pel Govern de la Província en què consta com es farà la recaptació de l'arbitri que s'imposa sobre la venda de 
carn, els tràmits de la subhasta i possibles solucions del problema de la matança il·legal. Resposta a la pregunta sobre si incloure o 
no l'arbitri en la venta de carn a les tripulacions dels vaixells.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, anteriorment era una carta de Jacint Boter del 1835 demant que li envin una comissió.
Relacionat amb l'expedient 1839/11.

Paraules clau: Impost Carn Marinos Disposició

-

Any/expedient 1839/25

Títol formal: Efectos en las carnicerias del común y conclucions para el carnicero. Á 1 abril.

Data: 01/01/1836 26/04/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels estris que hi havia a la carnisseria del Comú en els anys 1836, 1838 i 1839, segons consta en els inventaris fets 
després d'inspeccions oficials del local. Llistat de les normes sobre higiene i neteja que haurà de seguir el carnisser del Comú a 
partir de l'1 d'abril de 1839. Canvi del titular del càrrec de carnisser municipal l'any 1839, primer era Miquel Mas i després és 
nomenat Josep Buscarons.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Disposició Pesos/Mesures Municipal Carn

-
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Any/expedient 1839/26

Títol formal: Solicitud de Pablo Costa. Á 16 de abril.

Data: 04/02/1839 05/06/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Pau Costa a l'Alcaldia del Masnou en la qual demana l'exempció de la Milícia Nacional del seu fill Gerard Costa tot 
al·legant que el seu fill petit ja està mobilitzat. Decret alcaldia que denega la petició justificant-se en el fet que la llei referida per Pau 
Costa encara no està vigent.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era sobre de la Diputació Provincial a l'Alcaldia.

Paraules clau: Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1839/27

Títol formal: Reparto del déficit mensual de los 250.000 reales de vellón. Á 17 abril.

Data: 01/01/1839 17/04/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició entre els veïns dels 5332 rals de billó corresponents als impostos de cadastre i al subsidi de indústria i comerç al Masnou 
en el trimestre de gener a maig del 1839. Llistat de les quantitats que s'han recaptat amb els impostos referents a serveis militars i 
seguretat (fortificació, ronda de partit, brigades, etc.), fent-hi constar les quantitats pagades pels veïns catalogats com a marins i 
terrestres.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Impost IndústriaComerç Fortificació

-

Any/expedient 1839/28

Títol formal: Varias solicitudes sobre ecsepción de la movilización. Á 5 de mayo.

Data: 23/12/1838 12/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'exempció de la Milícia Nacional presentades a l'Alcaldia del Masnou per Jaume Cabach, Antoni Alsina i Poch, Josep 
Ramentol i Josep Llimona. Resolucions de les peticions acceptant-les o denegant-les després de revisar les al·legacions.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1839/29

Títol formal: Movilización por 4 meses. Á 15 de mayo.

Data: 12/03/1839 15/05/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordres rebudes per l'Alcaldia del Masnou del capità general de la Milícia Nacional en les quals consta que s'ha d'enviar un 
destacament de 10 homes al punt de Malgrat, i que s'ha de finalitzar la mobilització. Llistats dels mobilitzats i dels substituts.

Tema: Serveis militars

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Salió el dia 15 de mayo y regresó el 9 de noviembre. Días 269". Camisa aprofitada pel secretari, 
abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mobilització Guerra MilíciaNacional

-

Any/expedient 1839/30

Títol formal: Espediente de Antonio Alsina (alias Xixet) sobre desocupo de casa contra Bellagarda. Á 22 de mayo.

Data: 22/05/1839 24/05/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'Antoni Alsina al jutge de pau (l'alcalde) en què demana que es desallotgi a Bonaventura Bellagarda de la casa que li té 
llogada, per no pagar el lloguer. Queixa d'Antoni Alsina a les autoritats judicials de Mataró perquè tant l'alcalde com el segon regidor 
declaren a favor d'en Bellagarda.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions:

Paraules clau: Deute Privada Queixa

-
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Any/expedient 1839/32

Títol formal: Espediente de Martín Rusiñol. Á 11 de julio.

Data: 11/07/1839 30/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Martí Rusiñol a l'Alcaldia en la qual demana que la Comissió del repartiment del subsidi d'Indústria i Comerç li rebaixi la 
quantitat que li pertoca pagar. Negació de la petició per par l'Alcaldia.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: IndústriaComerç Queixa Impost Repartició

-

Any/expedient 1839/33

Títol formal: Espediente de pases para la conducción de víveres. Á 16 de julio.

Data: 06/10/1838 16/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Llistat dels passis expedits a l'Alcaldia del Masnou entre juliol i setembre del 1839 pel transport de comestibles i per permetre els 
viatges fets per Pere Suñol i Joan Buch Pastor. En el llistat consta qui els demana i la càrrega que transporten.
Passis expedits entre octubre del 1838 i setembre del 1839 pel transport de mercaderies a: Francesc Arimon, Antoni Font, Seron 
Sampere, Josep Moragas. Consta el lloc d'origen de les mercaderies (Vic o Mataró) i la destinació (el Masnou).

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Transport Passi Subministramen

-

Any/expedient 1839/34

Títol formal: Espediente de división y colocación de mojones con el pueblo de Alella. Á 24 de julio.

Data: 20/07/1839 26/08/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del director de la matrícula d'Alella i d'Antoni Fàbregas demanen a les autoritats provincials que s'estableixi definitivament els 
límits dels termes municipals d'Alella, el Masnou i Teià. Notificacions de la reunió dels alcaldes de les tres poblacions i els seus 
representants per discutir el tema el 29 d'agost del 1839. Carta particular de F. Vista on fa referència a la Roca de Xeix com a marca 
divisòria entre els termes d'Alella i Teià abans de la segregació del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Segregació Alella Teià Terme

-

Any/expedient 1839/35

Títol formal: Espediente de los coherederos de Casa Casas sobre señalamiento del piso de la calle de San Felipe. Á 26 de 
julio.

Data: 26/07/1839 18/08/1839

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició dels hereus d'Antoni Francesc Casas Rogent a l'Alcaldia del Masnou perquè delimiti els carrers de Sant Felip, de la Fuente i 
del Fuerte a fi d'iniciar l'edificació en uns solars que han venut. L'Alcaldia nomena com arquitectes seus a Miquel Garriga i Roca i a 
Josep Casademunt, i acorda que siguin els peticionaris els que paguin els honoraris. Informe dels arquitectes. Acord municipal on 
consta les mesures que hauran de prendre els peticionaris quan edifiquin les cases.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Expedient relacionat amb el 1839/20.

Paraules clau: Obra Alineació

-

Any/expedient 1839/36

Títol formal: Espediente de elección de electores para la renovación del ayuntamiento: alcaldes, tres regidores y síndico. Á 
4 de agosto.

Data: 31/07/1839 11/08/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del cap superior polític de la província de renovar el consistori municipal. 
Procés d'elecció entre els electors parroquials de dos alcaldes, tres regidors i un síndic. 
Inclou l'escrutini i els resultats finals.

Tema: Eleccions

Observacions:

Paraules clau: Eleccions Municipal

-
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Any/expedient 1839/37

Títol formal: Representaciones de Don Juan Fontanills. Á 8 de agosto.

Data: 19/06/1839 08/08/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Joan Fontanills a l'Alcaldia del Masnou d'una indemnització perquè li han expropiat un tros de terreny de la seva propietat 
situada entre els carrers propers a l'església parroquial que ara s'estan urbanitzant.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada, abans era certificat del secretari Bonaventura Feu del juliol del 1839 sobre l'inexistència de multes en tot el mes 
de juliol.

Paraules clau: Queixa Obra Sanció Control

-

Any/expedient 1839/38

Títol formal: Liquidación de la contribución extraordinaria de guerra de 1838. Desde 1837 hasta 10 de agosto de 1839.

Data: 01/01/1837 10/08/1839

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels veïns subjectes a pagar la contribució extraordinària de guerra sobre la riquesa industrial i comercial. Liquidació de la 
contribucions extraordinàries de l'any 1838 sobre la riqueses industrial, comercial, territorial i pecuària.
Comptes del delme de l'any 1837, i càlcul del que cada veí ha de pagar en la contribució extraordinària de guerra.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc
Les dates són aproximades ja que en la majoria de documents o no hi consten o només hi apareix l'any.
L'expedient inclou vuit impresos de notificació de la quantitat que li pertoca pagar al propietari per l'impost extraordinari en blanc.

Paraules clau: Guerra Contribució Recaptació Delme

-

Any/expedient 1839/39

Títol formal: Sobre pago de contribuciones de Juan Oliver (a) Guilopo. Á 16 agost.

Data: 16/08/1839 26/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les contribucions corresponents a l'any 1838 que deuen a l'Alcaldia Joan Oliver Guilopo i Joan Oliver Fornells. Negació 
del gremi de Marina del Masnou a pagar el deute al·legant que cap dels dos no consta com a membre. Petició dels dos veïns 
sol·licitant reintegrar-se al gremi.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari s'equivoca i en el títtol confon el contingut de l'expedient. 
Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Marinos Impost

-

Any/expedient 1839/40

Títol formal: Espediente de Salvador Coll solicitando permiso para la construcción de una pared de 14 palmos. Á 20 de 
agosto.

Data: 18/08/1839 20/08/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Salvador Coll a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita un permís per a construir una paret, amb unes mides específiques, 
en la part frontal, davant del mar, de la seva propietat situada a la "Carretera Real". Acord municipal que accepta la petició però 
adverteix, seguint els consells de la Comandància Militar de Marina del Masnou, que només pot fer aquesta obra ja que si aprofita 
per construir o modificar res més l'Alcaldia li farà enderrocar tot.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretàrio: "Con el sólo objeto que sirva de estribo y seguridad de su casa".
Els documents són còpies certificades dels originals firmades pel secretari.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1839/41

Títol formal: Espediente de 8 hombres. 1/5 y 1/100 que corresponden a este pueblo para la formación de cuerpos francos. 
Á 21 agosto.

Data: 10/08/1839 21/08/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord de l'Alcaldia del Masnou de comprar, al comerciant de Barcelona Josep Pagès, els serveis de 8 homes, el nombre d'homes 
que li correspon aportar al Masnou per a la mobilització ordenada pel capità general de la Província de Barcelona, amb la finalitat 
d'incorporar-los a un batalló franc de nova creació. Aprovació de les condicions que regiran el contracte. Acord municipal indicant 
com es sufragaran els serveis.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mobilització MilíciaNacional Substitut

-
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Any/expedient 1839/42

Títol formal: Còpia de los recibos de haberes de Mariano Moreno. Presentados en la intendència militar en Santa Mònica. Á 
1 de setiembre.

Data: 01/09/1839 01/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpies dels rebuts en què consten el sou que ha cobrat el sergent Marià Moreno pels seus serveis al Masnou des del 20 de febrer 
al 8 de setembre del 1838.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Nòmina Guerra

-

Any/expedient 1839/43

Títol formal: Copia certificada del nombramiento de alférez de navio de Manuel Truch piloto particular. Á 7 de setiembre.

Data: 12/11/1839 12/11/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament de Manuel Truch com "alférez de Navio" amb el qual pot demanar els honors i les exempcions que li pertoquen per llei 
pel seu càrrec.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Títol/Oficial

-

Any/expedient 1839/44

Títol formal: Espediente de Francisco Estol. Á 11 de setiembre.

Data: 11/09/1839 11/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'exempció del servei actiu de la Milícia Nacional de Francesc Estol a l'Alcaldia del Masnou, en què al·lega que ha de cuidar i 
mantenir la seva àvia Teresa Estol. Acceptació de la petició per part de l'Alcaldia. L'Alcaldia informa al capità de la 4a Companyia de 
la Milícia Nacional del Masnou del canvi de situació del peticionari.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1839/45

Títol formal: Presupuestos y listas de revista de los destacamentos de mayo y septiembre. Á 13 de setiembre.

Data: 16/05/1839 13/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels homes que van servir en el 4t batalló de la Milícia Nacional del Masnou, Alella, Teià i Tiana, entre els mesos de maig i 
setembre en el punt de Malgrat de Mar. Pressupostos del seu manteniment, en què s'especifica la quantitat que li pertoca pagar al 
Masnou.
Ordre del capità general de la Milícia Nacional de rellevar les tropes que van marxar de Tiana cap el punt de Molins de Rei en el mes 
de maig per les que han de marxar en el mes de setembre. Pressupost de les despeses de portar els homes de Tiana a Molins de 
Rei.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Mobilització MilíciaNacional Comptes Armes

-

Any/expedient 1839/46

Títol formal: Destacamento por 4 meses. Salió el 14 de septiembre. Regresó el 26 de marzo del 1840. Á 4 de setiembre.

Data: 12/08/1839 27/03/1840

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels homes de la 6a Companyia del 4t batalló de la Milícia Nacional escollits pel servei del punt de Molins de Rei. Llistats 
dels substituts. Llistats i rebuts de les despeses ocasionades en el servei. Comptes de la manutenció dels homes enviats. Model de 
l'imprès que hauran de presentar els homes del destacament de Molins de Rei que han fet el servei. Ofici enviat a l'Alcaldia on 
s'enumera als homes del 2n batalló Mòbil de Barcelona que han cedit les armes als voluntaris de la 6a Companyia del 4t batalló.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretàri: "Recibo de los fusiles y armas entregados".

Paraules clau: Guerra MilíciaNacional Armes Mobilització

-
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Any/expedient 1839/47

Títol formal: Reparto por menor de la contribución estraordinaria de guerra sobre riqueza territorial y pecuària. Á 15 
setiembre.

Data: 15/09/1839 12/11/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistes de la repartició entre els veïns del Masnou i Teià dels 30379 rals de billó que s'han de pagar com a contribució extraordinària 
de guerra sobre la riquesa territorial i pecuària i la contribució ordinària cadastral.
Pressupost de les quantitats que es preveuen recaptar l'any 1839. Aprovació del Govern de la Província de Barcelona de la 
repartició.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari: "Aprovado por la Diputación".

Paraules clau: Guerra Contribució Repartició Teià

-

Any/expedient 1839/48

Títol formal: Estado de los sacrificios que tiene hechos este pueblo hasta 1 de setiembre. Á 19 de setiembre.

Data: 19/09/1839 10/10/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada per la Diputació Provincial de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita que li enviï un informe en què 
consti resumit tot (els crèdits abonables, les contribucions extraordinàries, les despeses de les Rondes de Partit, les forces militars, i 
les fortificacions) allò que l'Alcaldia del Masnou ha aportat a la causa isabelina des de l'inici de la guerra fins a l'1 d'octubre del 1839. 
Còpia de l'informe enviat per l'Alcaldia a la Diputació.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Guerra Comptes Provincial

-

Any/expedient 1839/49

Títol formal: Espediente de remplazo de la mitad de ayuntamiento que quedó sin renovar en las últimas elecciones. Á 6 de 
octubre.

Data: 06/10/1839 06/10/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció entre els electors parroquials de tres regidors, el càrrec dels quals s'havia d'haver renovat en les darreres eleccions. Inclou 
l'escrutini i els resultats finals.

Tema: Eleccions

Observacions:

Paraules clau: Eleccions Municipal

-

Any/expedient 1839/50

Títol formal: Elección de capitanes y oficiales de la 4ª y 5ª Compañías que forman esta población. Oficio del señor 
subinspector. Á 11 de octubre.

Data: 25/09/1839 20/10/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la subinspecció de la Milícia Nacional de la Província de Barcelona en què s'ordena la reorganització de les companyies de 
la milícia dels pobles de la província. En el cas excepcional del Masnou s'accepta la creació de dues companyies. Elecció i 
nomenament dels sergents, caporals, tinents i capitans de la 4a i 5a Companyies de la Milícia Nacional del Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un certificat anul·lat.

Paraules clau: Elecció Comandaments MilíciaNacional

-

Any/expedient 1839/51

Títol formal: Espediente de abastos para el año 1839. De 23 de octubre de 1838 para 1839.

Data: 15/10/1834 17/05/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per a la lliure venda en l'any 1839 de productes i serveis en la carnisseria, la fleca, 
la taverna, la gabella i l'hostal. Subhasta de l'arrendament de l'hostal municipal. Nomenament de Joan Riqué i Jaume Coll com a 
vigilants de consums per l'any 1834. Petició presentada per Jaume Nirell a l'Alcaldia del Masnou d'un permís per a vendre carn al 
Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari: "Hechos. Taberna/Panadería/Tienda/Mesón/Carne".

Paraules clau: Hostal Propis/Arbitris Disposició Arrendament

-
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Any/expedient 1839/52

Títol formal: Reparto por menor de la contribución estraordinaria de guerra sobre subsidio industrial y comercio. Á 28 de 
octubre.

Data: 28/10/1839 12/11/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista de la repartició entre els veïns del Masnou dels 181908 rals de billó que s'han de pagar com a contribució extraordinària de 
guerra sobre la riquesa comercial i industrial. Aprovació del Govern Província de Barcelona de la repartició.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari: "Aprobado por la Diputación"

Paraules clau: Impost Repartició Guerra Contribució

-

Any/expedient 1839/53

Títol formal: Repeso de Tabacos. Á 31 octubre.

Data: 21/10/1839 31/10/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del capità general del Principat de canviar les tarifes oficials de venta de tabac a partir del 31 d'octubre del 1839. Inventari fet 
pel secretari de la quantitat i tipus de tabac que hi havia en els estancs de Salvador Font i de Marià Roca la nit del 30 d'octubre del 
1839.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Tabac Control Estanc

-

Any/expedient 1839/54

Títol formal: Espediente sobre baja del precio del pan. Á 18 de noviembre.

Data: 18/11/1838 09/12/1838

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició dels forners del Masnou Francesc Arimon i Salvador Coll a l'Alcaldia del Masnou i al Govern de la Província en què sol·liciten 
una rebaixa de l'impost que afecta la venda del pa per l'any 1839. Informes estudiant el cas.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, hi ha dibuixat un esborrany del plànol d'uns carrers i de parcel·les de propietats sense identificar.
Nota del secretari: "Resolución de la Diputación Provincial".

Paraules clau: Pa Queixa Impost

-

Any/expedient 1839/55

Títol formal: Espediente sobre servicio activo de Milícia Nacional. Á 19 de noviembre.

Data: 30/03/1839 30/09/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la comandància del 4t batalló de la Milícia Nacional del Partit de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en la qual es demana 
lleugeresa en el canvi de reemplaçament i que quedi clara la identificació dels substituts. Ordre de mobilitzar 10 homes pel 10 d'abril 
del 1839. Queixa presentada a l'Alcaldia per tres dels escollits: Josep Maria Rusiñol, Joan Rusiñol i Josep Coll, en la qual al·leguen 
que sempre els trien a ells i demanen l'exempció. L'Alcaldia passa el cas al subinspector de la Milícia Nacional, que ordena que, 
mentre no es resolgui el cas, els tres peticionaris queden exempts d'anar-hi.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un imprés en blanc d'una contribució.
Nota del secretari: "Su distribución".

Paraules clau: MilíciaNacional Guerra Queixa Mobilització Exempció

-

Any/expedient 1839/56

Títol formal: Espediente de la renovación de ayuntamiento para el día 1º de enero de 1840. Á 27 de noviembre.

Data: 27/11/1839 27/11/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany del ban convocant a les eleccions municipals per escollir al consistori que regentarà l'Alcaldia a partir de l'1 de gener del 
1840, que van ser suspeses pel cap polític de la província.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Eleccions Municipal

-
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Any/expedient 1839/57

Títol formal: Diezmo de granos y vinos. Á 3 de diciembre.

Data: 01/11/1839 15/11/1839

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat fets pels propietaris de terres de conreu del Masnou on consten les quantitats de producte que s'espera que es veremi i es 
recol·lecti en la collita de gra, a fi de calcular el delme que correspon a l'any 1839. 
Comptes del càlcul i cobrament del delme per part de l'Alcaldia. Llistat del que ha de pagar cada propietari. Certificacions expedides 
als propietaris on consta el delme que han lliurat a l'Alcaldia en espècie o en moneda.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Delme Impost Recaptació Collita

-

Any/expedient 1839/58

Títol formal: Espediente de Don Gaspar Malet. Á 12 de diciembre.

Data: 07/12/1839 12/12/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Gaspar Malet Casas a l'Alcaldia del Masnou en la qual sol·licita un certificat en què consti que la propietat anomenada la 
Roca de Xeix no és seva sinó d'un altre propietari anomenat Antoni Fàbregas.

Tema: Administració general

Observacions: Un dels documents és un esborrany en què hi ha una llista dels electors del 10 de desembre del 1839.
Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Privada Parcel·la Eleccions

-

Any/expedient 1839/59

Títol formal: Listado electores para senadores y diputados á Cortes. Á 14 de diciembre.

Data: 14/12/1839 29/12/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Eleccions per a diputats i senadors per a les Corts del 18 de febrer del 1840. 
El Govern de la Província demana a l'Alcaldia del Masnou una llista dels electors en què consten les altes i les baixes. 
Llistat dels contribuents majors de vint-i-cinc anys classificats a partir dels impostos que paguen. Esborrany dels llistats dels electors 
ordenats pels carrers on viuen i la renda que tenen.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1839/60

Títol formal: Varios papeles relativos a fortificación. Á 28 de diciembre.

Data: 28/12/1835 25/02/1839

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 50

Estat de conservació: Bo

Descripció: Resum de les despeses ocasionades per la rehabilitació dels forts del Masnou especificant els forts, qui va fer els rebuts i les dates. 
Comptes, factures i rebuts de les feines fetes en el fort de l'església el gener de l'any 1835 i en el fort de l'Ocata, situat en unes 
terres de Joan Fontanills, en 1836; en el fort de Can Galbany el novembre del 1837. Llistat de despeses per restauracions fetes en 
les cases fortificades (fort de can Francisquet i fort del pont fort d'Ocata) entre 1836 i 1837.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: A aquest expedient per afinitat temàtica se li han adjuntat sis expedients més que estaven solts dintre la sèrie. Tots ells tracten 
sobre les fortificacions i comprenen l'espai temporal de 1835 a 1839.

Paraules clau: Obra Pública Fortificació Comptes

-

Any/expedient 1839/61

Títol formal: Espediente sobre la procedència de los cañones. Á 28 de diciembre.

Data: 28/12/1839 28/12/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del Govern Polític de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita informació sobre el tipus i quantitat 
d'artilleria que té en la població. El secretari envia un ofici indicant que el 28 de desembre del 1839 al Masnou tan sols hi havia 
quatre canons propietat de Pere Pagès.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Armes Control Municipal

-
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Any/expedient 1839/62

Títol formal: Cuentas de Propios. Á 30 de diciembre.

Data: 30/11/1839 10/05/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Compte anual de despeses i ingressos de l'Alcaldia del Masnou de l'any 1839. Ofici de l'Alcaldia en què notifica que s'ha enviat el 
compte anual al Govern Polític de la Província perquè es revisi i s'aprovi. 
Informe de l'obertura del carrer de l'església, que inclou un resum del projecte i les despeses.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Comptes Municipal Propis/Arbitris Obertura/Carrer

-

Any/expedient 1839/63

Títol formal: Cuentas de pasaportes y cartas de vecindad. Á 31 de diciembre.

Data: 19/01/1840 19/01/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Liquidació en què consta el nombre, les quantitats cobrades dels passaports i les cartes de veïnatge expedides per l'Alcaldia del 
Masnou l'any 1839.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Passaport Comptes

-

Any/expedient 1839/64

Títol formal: Espediente para la provisión de una escuela de la educación del común.

Data: 21/08/1839 31/12/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 70

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal i de la Comissió Local d'Instrucció Primària de crear la plaça de mestre públic de primària, per a nens de 5 a 12 
anys. Convocatòria d'oposició. Presentació de referències i examen. Nomenament de Marià Forcada. Elaboració del reglament del 
funcionament de l'escola municipal i temari que s'estudiarà. Acord del manteniment. Contracte de lloguer de la casa del carrer 
Correo, número 13, per establir-hi provisionalment l'escola.

Tema: Ensenyament

Observacions: Nota del secretari: "Elegido maestro titular Mariano Forcada".

Paraules clau: Centre Pública Oposició Mestre Temari

-

Any/expedient 1839/65

Títol formal: Espediente sobre ecsamen de las cuentas de propios del pueblo de Teià de los años 1832 a 1836.

Data: 18/12/1838 22/11/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició dels comptes de propis entre 1832 i 1836 demanats pel Govern de la Província de Barcelona, en resposta a una demanda 
del poble de Teià, per a fer un informe. 
Estudi, davant de dos representats dels dos pobles afectats (el Masnou i Teià), sobre la verificació dels comptes, recerca d'errors en 
el cobrament dels ingressos dels béns comunals que depenen de Teià.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc. 
Aquest expedient no apareix en el llistat d'expedients elaborat pel secretari.

Paraules clau: Teià Queixa Propis/Arbitris Comptes

-

Any/expedient 1839/66

Títol formal: Llistat dels individuos que han prestado el servicio de bagages el 24 de noviembre de 1839.

Data: 11/11/1839 22/11/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que feren el servei de bagatge el 24 de novembre del 1839, indicant el nombre de carruatges i cavalls.

Tema: Proveïments

Observacions:  Aquest expedient no apareix en el llistat d'expedients elaborat pel secretari.

Paraules clau: Transport Guerra

-
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Any/expedient 1840/01

Títol formal: Padron de bagages, carros y caballerías. Á 7 de enero.

Data: 15/01/1840 28/08/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats, del gener i l'agost del 1840, dels propietaris de cavalls i carros del Masnou, especificant el nombre que tenen cadascun 
d'ells. 
Queixes de la Junta del Partit de Mataró a l'Alcaldia del Masnou perquè no li envien els carros pel servei de bagatges que els 
pertoca.

Tema: Proveïments

Observacions: Nota del secretari: "Mes de enero y mes de Agosto".

Paraules clau: Transport Cavall Queixa

-

Any/expedient 1840/02

Títol formal: Espediente del arbitrio de 8 maravedís por libra de carne para atender al servicio de bagages. Á 8 de enero.

Data: 31/12/1839 08/01/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Comissió per a l'arrendament de 8 maravedís sobre la lliura de carn de la ciutat del Partit de Mataró a l'Alcaldia del 
Masnou informant-lo dels preus que ha de pagar l'arrendador de l'impost al Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Carn Impost

-

Any/expedient 1840/03

Títol formal: Licencia del carabinero Juan Bautista Franco. Á 13 de enero.

Data: 31/12/1839 13/01/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Expedient personal en què consten les faltes i les còpies de la llicència del cos de carabiners de la Hisenda Pública de la Província 
de Barcelona i la baixa de la Milícia Nacional per comportament impropi de Juan Bautista Franco.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Títol/Oficial MilíciaNacional Ordre/Públic

-

Any/expedient 1840/04

Títol formal: Testimonios para el pago del 20% y 5% de arbítrios. Á 15 de enero.

Data: 15/01/1841 06/03/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou en què consten els productes que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels 
arbitris i béns propis del Masnou en l'any 1840, i el percentatge que l'Alcaldia ha de lliurar a la Hisenda Central.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari: "Satisfecho / por el 20% de propios: 360 reales / por el 5% de arbitrios 692 reales 26 maravedís".
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany.

Paraules clau: Propis/Arbitris Comptes

-

Any/expedient 1840/05

Títol formal: Espediente sobre pago de censos á José Martí de Santa Coloma de Gramanet. Á 15 de enero.

Data: 28/05/1839 27/01/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa de Josep Martí Llavallol a l'Alcaldia de Teià en què reclama el pagament d'un censal que correspon a una propietat 
municipal; l'Alcaldia de Teià remet la queixa a la del Masnou tot al·legant que ara aquella propietat és del comú del Masnou. 
Resposta de l'Alcaldia del Masnou en la qual justifica que no li pertoca a ella pagar aquella quantitat si no a Teià.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Censos Teià Propis/Arbitris

-
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Any/expedient 1840/06

Títol formal: Presupuesto de gastos públicos y ordinarios con la aprobación de la Diputación Provincial. Á 27 de enero.

Data: 31/12/1839 28/10/1840

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pressupost municipal anual de despeses ordinàries públiques de l'any 1840. Inclou els rebuts de les despeses de l'escola municipal, 
rebuts de feines de millora de la Casa de la Vila i altres propietats municipals. Aprovació del pressupost pel Govern de la Província 
un cop revisat el pressupost.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Pressupost Municipal

-

Any/expedient 1840/07

Títol formal: Espediente para que la panaderia en el año 1841 pague el cupo de 4315 reales 26 maravedís. Á 14 de enero.

Data: 14/01/1839 14/11/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal en el qual s'accepta rebaixar la quantitat corresponent a l'any 1839 de l'impost quinquennal del pa, després de les 
queixes dels forners del Masnou sobre l'impost perquè és excessiu. 
Acord municipal, amb el vistiplau del Govern de la Província de Barcelona, de pujar el preu del pa i per tant augmentar l'impost del 
quinquenni.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany.

Paraules clau: Impost Pa Queixa Quinquenni

-

Any/expedient 1840/08

Títol formal: Espediente de indulto de Jayme Fortis. Á 28 de enero.

Data: 30/12/1839 28/01/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Jaume Fortís, sastre de Barcelona, a l'alcalde del Masnou en la qual demana empadronar-se en la població després 
d'acollir-se a l'indult del 10 d'octubre del 1839. Presenta com a proves una escriptura notarial en què consta el seu judici i l'indult. Va 
ferir amb unes estisores a Rafael Bosch, de Vilassar de Mar.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Guerra Permís Padró/Habitants Indult

-

Any/expedient 1840/09

Títol formal: Espediente de elección de senadores y diputados á Cortes. Distrito electoral del Masnou. Á 28 de enero.

Data: 01/12/1839 28/01/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i originals de l'Acta de les eleccions de Senadors i Diputats a Corts del Districte del Masnou efectuada en el mes de 
gener del 1840. Llistats dels contribuents majors de vint-i-cinc anys classificats a partir de les contribucions que paguen del Districte 
electoral del Masnou que compren els pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Premià de Mar. Elecció Junta 
electoral. Llistat del resultats de les votacions dels dies compresos entre el 19 i el 23 de gener del 1840. 
Protestes presentades a la Junta electoral per Félix Gavina i Suñol; Francesc Rovira i Suñol; Josep Villà i Suñol i Francesc Simó i 
Salarich sobre irregularitats en les eleccions. Disposició del Govern de la Província de Barcelona en què s'ordena que l'acta original 
es guardi en l'arxiu de la Secretaria Municipal del Masnou.

Tema: Eleccions

Observacions: Nota del secretari: "Acta original de escrutinio". 
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una carta inacabada del secretari de l'any 1840.

Paraules clau: Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1840/10

Títol formal: Espediente sobre el artículo subversivo inserto en el Periódico El Constitucional. Á 31 de enero.

Data: 26/01/1840 06/02/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Querella interposada per Jaume Millet, síndic provisional de l'Alcaldia del Masnou i representant seu, contra el diari El Constitucional 
per un article publicat en el número 217 d'aquest diari del 25 de gener del 1840, en el qual es desprestigia al Masnou i al seu 
Ajuntament. Nomenament de Joan Fontanills com a representant legal. Còpia de la sentència de l'Audiència Provincial en què 
consta que es desestima la querella, tot al·legant que no hi ha prou indicis per obrir cap causa.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Querella Municipal Judici

-
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Any/expedient 1840/11

Títol formal: Espediente de subhasta de los enseres de carpinteria de la escuela pública. Á 18 de febrero.

Data: 01/02/1840 15/05/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Esborranys i originals del concurs d'adjudicació de la construcció del material de fusta necessari per a l'escola municipal pública 
efectuat per l'Alcaldia del Masnou, tot seguint les disposicions del Govern de la Província. Elecció del fuster Marià Roca. L'Alcaldia 
informa al Govern de la Província que li envia una còpia de l'expedient del concurs perquè hi doni el vistiplau.

Tema: Hisenda

Observacions: Un dels instruments es gairebé il·legible, la tinta i el paper estan en estat de conservció deficient.
Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Centre Adjudicació Bens

-

Any/expedient 1840/12

Títol formal: Reparto del subsidio de comercio de la marina. Á 25 de febrero.

Data: 25/02/1840 25/02/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpies i esborranys dels llistats de la repartició entre els veïns que es dediquen al comerç marítim dels 37761 rals de billó que li 
correspon pagar al Masnou pel subsidi de comerç de la Marina.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, hi trobem esborrany del llistat dels nens que s'examinaren en l'escola municipal el 28 de febrer del 
1841 i el programa de l'examen.
Dintre de l'expedient trobem un esborrany on consta el llistat dels veïns que han de pagar una multa per no haver regat la Carretera 
Real.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Marinos Repartició Examen

-

Any/expedient 1840/13

Títol formal: Espediente de pesos, pesas y medidas y balausas hallados sin marca. Á 4 de marzo.

Data: 03/03/1840 04/03/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat, elaborat a partir del control dels pesos i mesures dels comerços del Masnou del 1840, dels comerciants que utilitzaven pesos 
i mesures sense marcar. Acord municipal imposant una sanció de 4 rals a cada un dels infractors.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pesos/Mesures Control Sanció

-

Any/expedient 1840/14

Títol formal: Sobre arreglo de cedulones para el catastro. Á 5 de marzo.

Data: 18/10/1839 06/06/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies dels comptes i la repartició, elaborats i aprovats per l'Alcaldia del Masnou i el Govern de la Província de 
Barcelona, dels 6774 rals i 17 maravedís que els veïns del Masnou han de pagar per l'impost del cadastre i personal, per les 
despeses de cobrament i per altres despeses extraordinàries relacionades. 
Elecció de la comissió de repartició de l'impost. Llistat dels veïns que cobren censals l'any 1840 al Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Estatal Comptes Censos Repartició

-

Any/expedient 1840/15

Títol formal: Espediente sobre tasa a la venta del pan y pago del quinquenio a los panaderos. Á 8 de marzo.

Data: 06/03/1840 10/03/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal en el qual, després d'estudiar les queixes dels forners del Masnou sobre els impostos del pa, es decideix que la 
venda de pa no estigui subjecte a l'impost quinquennal de consums, és a dir que sigui lliure. I que els impostos es cobrin 
indirectament als consumidors, cosa que farà pujar el preu del pa i equiparar-lo al preu i qualitat del de Mataró, capital de Partit. 
L'Alcaldia informa de la mesura als forners i els seus representant del Masnou, i aquests accepten les noves disposicions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pa Impost Queixa Quinquenni

-
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Any/expedient 1840/16

Títol formal: Espediente sobre pago de la manutención de presos de las cárceles de Mataró. Á 9 de marzo.

Data: 18/03/1840 27/07/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia de Mataró en el qual es queixa que no pot mantenir tots els presos pobres del Partit i reparteix les despeses de 
manutenció entre la resta de poblacions del Partit. Sanció imposada a l'Alcaldia del Masnou perquè no ha pagat tres mesos de la 
contribució. L'Alcaldia envia una queixa al Govern de la Província on al·lega que el Masnou ja paga les despeses dels presos que 
resten una nit al poble de camí entre Mataró i Barcelona. El Govern de la Província estudia el cas i finalment accepta les raons que li 
presenta l'Alcaldia del Masnou i li retira la multa de 200 rals.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, esborrany d'una llista de bagatges.

Paraules clau: Contribució Presos Sanció Mataró Presó

-

Any/expedient 1840/17

Títol formal: Papeletas de individuos forasteros. Á 18 de marzo.

Data: 12/02/1840 10/03/1840

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Documents acreditatius dels transeünts i forasters que temporalment s'estan al Masnou, normalment fet pel cap de casa o de la 
finca en la qual resideixen, i presentats a l'Alcaldia del Masnou. Hi consta la població d'origen, l'edat, l'any de naixement i l'ofici.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Emigració Cens Control

-

Any/expedient 1840/18

Títol formal: Espediente en solicitud de licencias de uso de armas y cazar de don Gaspar y don José Sors. Á 17 de marzo.

Data: 17/03/1840 03/04/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Gaspar i Josep Sors a l'Alcaldia del Masnou d'una llicència d'ús d'armes per caçar. Decret municipal que accepta la 
petició. Notificació de les peticions al comandant d'armes del districte perquè les accepti.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, esborranys d'un informe dels jornals, els material, el transport utilitzats en l'urbanització del carrer 
de l'església.

Paraules clau: Armes Permís Obertura/Carrer

-

Any/expedient 1840/19

Títol formal: Espediente en reclamación de bagages o sean: 22 reales 4 maravedís. Desde 23 de octubre de 1839 hasta 23 
de marzo de 1840.

Data: 21/09/1839 23/04/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Junta de Partit de Mataró de presentar un servei de bagatges els dies 28 de setembre i 25 d'octubre. Sanció imposada 
als propietaris de carros i cavalls del Masnou perquè el nombre que s'han presentat al servei és menor del que es demanava. 
Queixa dels propietaris del Masnou en què al·leguen que el padró, les dades del qual van ser utilitzades en el càlcul d'animals i 
carros demanats, era incorrecte, i per tant la sanció ha de ser anul·lada.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat de veïns que s'han presentat a l'Alcaldia però no 
s'especifica el perquè. 
En l'expedient es fa referència a l'Arxiu de la Secretaria Municipal.

Paraules clau: Transport Sanció Queixa Cavall

-

Any/expedient 1840/20

Títol formal: Finiquitos de los documentos de Seguridad Pública. Á 3 de abril.

Data: 26/10/1840 15/02/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les llicències d'armes i de caça de l'any 1840. Esborranys del llistat de documents públics rebuts a l'Alcaldia l'any 1840 
tot especificant els que es van pagar i els que es van tornar al Govern Superior Polític.
Compte general de les cartes de veïnatge rebudes i expedides l'any 1840 al Masnou. 
Finament dels documents de Protecció i Seguretat Pública i paper segellat de l'any 1840 presentat al Govern Superior Polític de la 
Província de Barcelona.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat pel capità general de Catalunya.

Paraules clau: Armes Seguretat Comptes Permís

-
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Any/expedient 1840/21

Títol formal: Espediente de Buenaventura Feu sobre finiquito de cuentas. Á 1 de abril.

Data: 01/04/1840 04/04/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del secretari de l'Ajuntament, Bonaventura Feu, del cobrament d'una compensació pel temps que porta encarregant-se dels 
comptes de la recaptació dels impostos i les contribucions municipals, ja que a partir de l'any 1840 és canvia el procediment, per 
ordre d'una nova llei municipal, i s'incorpora la utilització del llibre oficial de comptes.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Nòmina Disposició Recaptació

-

Any/expedient 1840/22

Títol formal: Espediente de libre venta desde 30 de septiembre de 1839 hasta abril de 1840.

Data: 30/09/1839 08/10/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i originals de l'acord municipal en què s'estableix la lliure venda de carn, i l'establiment de condicions per regular-ne les 
condicions de venda. Creació de la comissió per a l'abastament de carns al Masnou i les condicions de com s'ha de dur a terme. 
Concurs i adjudicació de l'arrendament de l'hostal per a l'any 1840.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1) Carniceria 6617"32 / 2) Meson arriendo / 3) Panaderia 4315"26 / 4) Taberna 1333"11 / 5) 
Tiendas 2666"22 / 6) Aguardiente".

Paraules clau: Carn Hostal Concurs Impost

-

Any/expedient 1840/23

Títol formal: Espediente de Gabriel Pagés. Á 12 de abril.

Data: 02/04/1840 04/09/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'un permís d'obres a l'Alcaldia de Gabriel Pagès a fi de prolongar la casa que té situada al carrer Barcelona. Necessita que 
l'Alcaldia faci les alineacions del carrer. L'Alcaldia decreta que l'arquitecte municipal Miquel Garriga i Roca faci un informe on consti 
les dades que demana el Gabriel Pagès i faci un plànol del carrer Barcelona. Informa de Garriga i Roca. Creació d'una comissió de 
veïns del carrer Barcelona, representada per Josep Antoni Estaper, i assessorada per l'arquitecte Vicente Zulueta, que impugna el 
plànol presentat per Garriga i Roca. Finalment s'acorda la creació d'un plànol General de tota la població en el qual com a mínim 
s'incloguin tots els carrers propers a la Carretera Real.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Es fa referència a uns plànols de Miquel Garriga i Roca que no estan inclosos en l'expedient.

Paraules clau: Obra Alineació Plànol/General Privada

-

Any/expedient 1840/24

Títol formal: Reparto por menor del subsidio industrial y comercio. Á 27 de abril.

Data: 17/04/1840 09/05/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i originals de la repartició, acordada per la comissió de la repartició escollida entre els veïns terrestres i els marins, del 
subsidi industrial i de comerç de 5239 rals corresponents a la quantitat de 43000 rals que ha de pagar la població del Masnou. 
Comprovació de la correcta repartició entre els veïns del subsidi dels anys 1839 i 1840. 
Inclou una notificació model de les que s'enviava als contribuents informant-los de la quantitat que havien de pagar.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 43000" / 2 y 1/2% 1073".

Paraules clau: IndústriaComerç Impost Repartició

-

Any/expedient 1840/25

Títol formal: Relación o inventario de los efectos de la escuela pública. Á 26 de abril.

Data: 26/04/1840 26/04/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels béns de l'escola municipal de primera ensenyança que es lliuraren a Marià Forcada, professor titular de l'escola pública 
del Masnou, elaborada a partir de les dades dels rebuts de compra, les còpies dels quals consten en l'arxiu de la secretaria 
municipal.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Bens Centre

-
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Any/expedient 1840/26

Títol formal: Inventario de los efectos de la escuela pública. Á 26 de abril.

Data: 26/04/1840 26/04/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels béns de l'escola municipal que s'entregaran a Marià Forcada, professor titular de l'escola pública del Masnou.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Còpia del document simple de l'expedient 1840/25.

Paraules clau: Centre Bens

-

Any/expedient 1840/27

Títol formal: Ecsamenes públicos en la escuela del común. Acuñación de medallas. Á 12 mayo.

Data: 20/03/1840 15/09/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe del mestre Marià Forcada a l'alcaldia i la Comissió d'Instrucció Primària del Masnou del règim interior de l'escola pública. 
Esborrany i originals de la preparació i realització dels exàmens públics municipals efectuats els dies 7 i 8 de juny. Inclou: la tria dels 
premis, elecció del tribunal, les matèries que s'examinen, originals dels exàmens, acords per donar medalles de plata als alumnes 
que sobresurtin.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un ban on consten sis resolucions de l'Alcaldia.

Paraules clau: Centre Examen Disposició Temari

-

Any/expedient 1840/28

Títol formal: Espediente de derribo de un pedazo de pared construida clandestinamente por José Marfá. Á 15 de mayo.

Data: 16/05/1840 27/11/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del cirurgià Josep Marfà a l'Alcaldia per a construir una tanca en la part del darrera de casa seva. El dit Marfà fa l'obra sense 
cap permís ni segueix les normes urbanístiques dictades per l'Alcaldia. Denúncia del fet enviada a l'Alcaldia pel Gremi de Mareantes 
i tres testimonis. L'Alcaldia sanciona al senyor Marfà amb una multa i l'obliga a enderrocar la tanca. Judici per dictaminar a qui 
correspon el tros de terra que a tancat en Josep Marfà, si a el o al Gremi de Mareantes. Recurs de la sanció presentada per Josep 
Marfà al cap superior polític de la província. Estudi del Cas pel Govern Polític, i confirmació de la sanció imposada per l'Alcaldia.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En un dels documents es fa referència a l'arxiu de papers de l'Ajuntament del Masnou.

Paraules clau: Obra Privada Il·legal Marinos Judici

-

Any/expedient 1840/29

Títol formal: Espediente de reclamación sobre las acotas señaladas para el subsidio. Á 17 de mayo.

Data: 17/05/1840 26/05/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes dels contribuents del subsidi d'indústria i comerç de l'any 1840: Joan Duran, Francesc Arimon, Alberto Llovera, a l'Alcaldia 
del Masnou en què reclamen una rebaixa de la quota que els ha estat assignada.
La comissió escollida per a la repartició del subsidi estudia cada un dels casos i accepta o no les queixes.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari: "Juan Ribes / Alberto Llovera / Juan Duran / Francisco Arimon / Francisco Raspall"
En la nota apareix el nom de Francisco Raspall però en l'interior de l'expedient no consta la seva queixa.
En la queixa d'Albert Llovera hi ha una errada de transcripció ja que la data del decret és anterior a la data de la queixa.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Queixa

-

Any/expedient 1840/30

Títol formal: Clasificaciones para la recaudación del subsidio industrial y de comercio. Á 21 de mayo.

Data: 20/01/1840 18/07/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: La Subdelegació de la intendència de la ciutat i corregiment de Mataró ordena a l'Alcaldia del Masnou que la recaptació del subsidi 
industrial i de comerç segueixi el calendari establert i no es retardi. 
Elecció dels comissionats encarregats de la repartició del subsidi industrial i de comerç de l'any 1840. Esborranys i originals de les 
llistes de contribuents de l'impost, especificant la professió, la tarifa i la classe. Resum dels comptes fets pels comissionats.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'Ajuntament del Masnou

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Repartició

-
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Any/expedient 1840/31

Títol formal: Cuentas de propios. Á 21 de mayo.

Data: 10/02/1840 14/05/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Compte anual de despeses i ingressos de l'Alcaldia del Masnou de l'any 1840 on s'especifiquen els ingressos i les despeses del 
municipi indicant la data, la natura i la quantitat. Llistes de despeses de la Secretaria de l'Alcaldia.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'Ajuntament del Masnou.
En l'expedient hi ha una carta personal del 26 de febrer del 1841 de'n Ramon de Zabala al secretari Bonaventura Feu que no té res 
a veure amb l'expedient.

Paraules clau: Comptes Municipal Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1840/32

Títol formal: Individuos que han concurrido a la recomposición de caminos. Á 29 de mayo.

Data: 29/05/1839 29/05/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels 40 homes que van treballar l'any 1839 en la reparació de les vies públiques del Masnou. S'especifica les hores 
treballades i els jornals cobrats.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc. 
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Via/Pública Reparació

-

Any/expedient 1840/33

Títol formal: Estados de fuerza de la Milicia Nacional. Á 30 mayo.

Data: 30/05/1840 30/05/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat elaborat per l'Alcaldia del Masnou en què consta el nombre d'homes que formen la força, l'armament i els materials de la 4a 
Companyia del 4t batalló de la Milícia Nacional corresponent al mes de maig

Tema: Serveis militars

Observacions: Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: MilíciaNacional Armes

-

Any/expedient 1840/34

Títol formal: Efectos ecsistentes en la carniceria de casa Ñol. Á 6 de junio.

Data: 05/06/1840 31/12/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de l'acord entre Josep Mora i els seus socis i l'Alcaldia del Masnou de pagar els impostos que recauen sobre la venda 
de carn l'any 1840, tot i que tanquen la carnisseria de Can Nyol, després de que se'ls hi rebaixi una part a canvi de lliurar els pesos, 
balances i mesures que hi havia a l'establiment i que es van inventariar, i també a canvi que no s'obri cap carnisseria més en la 
zona de ponent de la població durant la resta de l'any 1840. Els pesos i mesures es lliuraran l'any 1842 a Francesc Arimon.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada, hi trobem una còpia de l'esborrany dels pressupostos de les quantitats destinades a la manutenció de la Milícia 
Nacional destinada en servei de campanya a Molins de Rei el maig del 1839

Paraules clau: Pesos/Mesures Carn Impost MilíciaNacional

-

Any/expedient 1840/35

Títol formal: Espediente de reparto por menor de la Ronda de Partido de los terratenientes. Á 30 de junio.

Data: 30/06/1840 30/06/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició, elaborada per l'Alcaldia del Masnou, de la Ronda Fixa de Partit que han de pagar els propietaris de terres del Masnou, 
corresponent a nou mesos, entre 1839 i 1840. Còpia de les notificacions que es van enviar Pau Matas, Antònia Estaper, vídua, Pau 
Casals, Felip Casas i Gaspar Malet.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada, hi trobem una còpia del esborrany dels pressupostos de les quantitats destinades a la manutenció de la Milícia 
Nacional destinada en servei de campanya a Molins de Rei el maig del 1839

Paraules clau: Ronda/Partit Impost MilíciaNacional Repartició

-

12/06/2018 Pàgina 51 de 553



Any/expedient 1840/36

Títol formal: Bagages. Á 30 de junio.

Data: 20/06/1840 04/08/1840

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies de: l'ordre de la Junta de bagatges de Barcelona tramesa a l'Alcaldia del Masnou per la Junta de Partit de 
Mataró en la qual s'estableix que el dia 29 de juliol enviïn vuit carros de tres cavalleries al exconvent de Sant Francesc a Barcelona 
per fer un servei; l'Alcaldia només envia quatre carros que té llogats i que han finalitzat el servei ordenat pel dia 25 de juny. De la 
repartició entre els propietaris de carros i cavalls del Masnou dels 96 duros que costa el lloguer dels carros. 
Nota informant als propietaris que no han pagat la part que els toca del lloguer, de la sanció que rebran si no ho fan. Resum de tot 
els serveis de bagatge pagats per l'Alcaldia del Masnou dels quals en té constància el secretari des del 15 de maig del 1838 al 4 
d'agost del 1840.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada, hi trobem una còpia del esborrany dels pressupostos de les quantitats destinades a la manutenció de la Milícia 
Nacional destinada en servei de campanya a Molins de Rei el maig del 1839.
Nota del secretari: "Carros de 8 caballerías 24".
Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Transport Guerra Repartició Lloguer MilíciaNacional

-

Any/expedient 1840/37

Títol formal: Espediente de construcciones de edificios ocurridos en este año. Á 10 de julio.

Data: 10/07/1840 23/10/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Francesc Torras del carrer Barcelona, de Joan 
Pagès del carrer del Sant Francesc conegut com Roca de Xeix, d'Esteve Castellar en nom de Joan Fontanills propietari d'uns 
terrenys propers a l'església parroquial, i de Gabriel Sala veí de Francesc Hombravella. 
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes d'en 
Garriga i Roca, en els quals fa referència al pla general. 
Decrets municipals per acceptar o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dins de l'expedient els documents estan agrupats en quatre camises aprofitades.

Paraules clau: Obra Privada Alineació Plànol/General

-

Any/expedient 1840/38

Títol formal: Diezmo, o sea el 4% de frutos de 1840. Á 13 de julio.

Data: 13/07/1840 19/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que pagaran el 4% corresponent al delme dels fruits de la verema, l'any 1840 al rector del Masnou, llistat dels 
propietaris del Masnou amb finques a Alella, i dels propietaris al Masnou amb finques a Teià que pagaran una part del delme a 
aquests pobles. Petició del rector de Teià al secretari del Masnou perquè recapti aquest impost als veïns del Masnou amb terres a 
Teià en lloc seu. Queixes dels rectors del Masnou, Alella i Teià per la disminució de la recaptació del delme entre 1838 i 1840.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Delme Impost Alella Teià Repartició

-

Any/expedient 1840/39

Títol formal: Bagages. Día 25 de junio. Á 26 de Julio.

Data: 24/06/1840 29/10/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies de: les ordres del capità general tramesa a l'Alcaldia del Masnou per la Junta de Partit de Mataró en la qual 
s'estableix que els dies 25 de juny i el 15 d'agost del 1840 s'enviïn quatre carros de tres cavalleries i un bagatge major al exconvent 
de Sant Francesc a Barcelona i al quarter de Mataró, respectivament, per fer uns serveis de transport. Llistats dels propietaris de 
cavalls i carros del Masnou que han pagat les despeses del servei. Llistat dels propietaris del Masnou que han fet el servei.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un esborrany d'una llista dels contribuents que paguen el cadastre on només hi ha 
l'encapcelament.
Nota del secretari en la camisa: "Carros de 3 caballerías a 4 reales/ Caballerías de cargas a 1 real".

Paraules clau: Transport Guerra

-
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Any/expedient 1840/40

Títol formal: Contribució estraordinària de guerra de 150 millons, decretada en 30 de julio de 1840. Repartos. Á 30 de julio.

Data: 30/07/1840 16/03/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 50

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció i nomenament de la comissió encarregada de la repartició de la contribució extraordinària de guerra decretada el 30 de juliol 
del 1840. Esborranys dels comptes i escales de la repartició. Llistes de la repartició entre els veïns del Masnou i Teià de la quantitat 
que li pertoca pagar a aquests dos pobles dels 150 milions de rals de billó que s'han de recaptar en tot el país com a contribució 
extraordinària de guerra sobre la riquesa territorial i pecuària, sobre la riquesa industrial i comercial i sobre els contribuents que es 
dediquen al comerç marítim. Aprovació de les llistes de repartició de la contribució definitives per la Intendència de la Província de 
Barcelona.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'alcalde.
La majoria dels documents de l'expedient són esborranys o notes sense cap datació.

Paraules clau: Contribució Guerra Teià Repartició

-

Any/expedient 1840/41

Títol formal: Espediente de derribo de casas y fuertes y aplicación de sus desechos para la construcción de un corral. Á 9 
de agosto.

Data: 09/08/1840 27/11/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició i informe presentat per l'Alcaldia del Masnou a les autoritats provincials i del Partit de Mataró en el qual, tot al·legant que ha 
acabat la guerra, demana enderrocar els forts i reutilitzar els materials per construir un corral municipal. Acords municipals en els 
quals consta que es tornaran les armes als propietaris que les van cedir per defensar la població, es finalitzaran els serveis de 
guàrdies, s'enderrocaran les fortificacions i es construirà un corral municipal amb el material que s'obtingui. Llistats de les 
fortificacions públiques que hi ha al Masnou i a Eucata (Ocata) dels materials que es pot reaprofitar en cadascun d'ells, notificació 
dels acords als propietaris de les fortificacions privades.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era certificació inacabada del 1840.

Paraules clau: Fortificació Guerra Obra Corral

-

Any/expedient 1840/42

Títol formal: Pliegos de cargo de contribución. Á 13 de agosto.

Data: 12/05/1840 13/08/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Comptadoria de Rentes de la Província de Barcelona en el qual informa a les Alcaldies del Masnou, Teià i Montgat 
de les quantitats que han de pagar trimestralment o semestralment, segons l'impost, pel cadastre, per la contribució d'aiguardent i 
licors, pel subsidi industrial i de comerç. També ordena que per alleugerir els tràmits de recaptació es facin servir les bases i 
terminis del trimestre o semestre anterior i que es vagin esmenant a mesura que es decretin o s'ordenin els augments i les revisions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Subsidio por medio año de 21500 reales/ Aguardiente de 1190 reales/ Catastro Taya y Masnou 
19241 reals 2 maravedís".

Paraules clau: Impost Recaptació Teià Montgat

-

Any/expedient 1840/43

Títol formal: Espediente de Juan Fontanills. Á 18 de agosto.

Data: 17/08/1840 09/11/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes de Joan Fontanills a l'Alcaldia del Masnou pel mal estat i la perillositat del torrent que va des de Teià fins al mar passant per 
les seves terres i la casa del comú del Masnou, perquè està ple de fustes i altres andròmines, i aquestes quan baixi la riera per les 
pluges poden provocar inundacions i greus desperfectes al impedir o aturar el pas de l'aigua.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/Pública Queixa Neteja Teià Torrent

-
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Any/expedient 1840/45

Títol formal: Espediente de bagages. Á 2 setiembre.

Data: 28/08/1840 06/10/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació del Comissionat de Bagatges del Partit de Mataró a l'Alcaldia del Masnou del deute de 18 duros pel lloguer de dos 
carros i una tartana pel servei de bagatge del 22 d'agost del 1840. L'Alcaldia del Masnou es nega a pagar al·legant que els seus 
carros només van faltar el primer dia i van estar disponibles la resta de dies del servei.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre per a l'alcalde.
Nota del secretari: " 2 carros de 2 caballerías / una tartana / 22 agosto y otros".

Paraules clau: Queixa Transport Lloguer

-

Any/expedient 1840/46

Títol formal: Informe sobre el número de caballerías de Alella Á 18 de setiembre.

Data: 25/09/1839 18/10/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou d'enviar un llistat amb el nombre de cavalls i carros hi ha a 
Alella. Llistat dels cavalls i carros que hi ha a Alella l'any 1839 i indicant-ne els propietaris. Petició d'un servei de bagatges de 9 
carros de tres cavalleries del governador del Partit de Mataró a l'Alcaldia del Masnou pel 27 de setembre del 1839.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Transport Cavall Alella

-

Any/expedient 1840/47

Títol formal: Espediente de las escuelas y número de niños que concurren. Á 22 de setiembre.

Data: 29/08/1840 22/09/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe elaborat per l'Alcaldia del Masnou responent a un ofici de la Comissió Superior d'Instrucció Primària de la Província en el 
qual consta el grau d'alfabetització de la població del Masnou, quantes escoles d'instrucció primària existeixen, el nombre d'alumnes 
que assisteixen a cadascuna d'elles, quins professors les porten, el temari que s'hi imparteix i els llibres que fan servir. Inclou 
esborranys i còpies dels oficis i notes per elaborar estadística.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Centre Cens Pública Privada Temari

-

Any/expedient 1840/48

Títol formal: Espediente de registro de permisos para uso de armas. Á 25 de setiembre.

Data: 09/09/1840 30/09/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys del registre dels permisos d'ús d'armes concedits, l'any 1840, pel cap superior polític de la província de Barcelona als 
veïns que ha sol·licitat la llicència al Masnou. Oficis del cap superior polític concedint el permís d'ús d'armes i caça als peticionaris 
després de confirmar que els peticionaris ja havien pagat les llicències.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un llistat incomplet sense determinar de veïns.

Paraules clau: Armes Permís

-

Any/expedient 1840/49

Títol formal: Bagages para el 28 de setiembre. Á 28 de setiembre.

Data: 25/09/1839 24/06/1840

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de serveis de bagatges a l'Alcaldia per transport de militars. Llistat dels veïns que han de pagar en diners o espècies l'impost 
de bagatge entre setembre del 1839 i març 1840. 
Llistat dels cavalls, carros i tartanes que hi ha al Masnou l'any 1839. 
Queixes dels propietaris de cavalls i carros a l'Alcaldia en què al·leguen que l'impost i el lloguer de carros pels transports militars 
l'haurien de pagar tots els veïns.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari: "9 carros de 3 caballerías / Se han alquilado 3 carros con 3 caballerías / precio 36 Camisa aprofitada pel 
secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari: duros cada una".
Dintre de l'expedient trobem un esborrany de l'Alcaldia per al Govern de la Província sobre un retard en el lliurament dels comptes 
anuals.

Paraules clau: Queixa Transport Impost Cavall

-
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Any/expedient 1840/50

Títol formal: Bagages y otros efectos suministrados a los regimientos del Alcazar de San Juan y de Oviedo y otras 
partidas. Á 2 de octubre.

Data: 22/08/1840 04/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 48

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys, còpies i notes dels llistats i comptes elaborats per l'Alcaldia del Masnou de les despeses ocasionades des del mes 
d'octubre del 1840 al gener del 1841 pels serveis de bagatges i allotjaments en la població dels regiments: Provincial de l'Alcazar de 
San Juan, Provincial de Oviedo, el 7è Regiment de Cavalleria Lleugera de Navarra. Servei de transport de subministraments a 
Granollers.

Tema: Serveis militars

Observacions: Dintre de l'expedient hi ha una còpia de la sol·licitud que van enviar els veïns propietaris de cases fortificades a l'Alcaldia del Masnou 
demanant que se'ls permetés enderrocar les fortificacions, tot al·legant que la guerra havia finalitzat.
Camisa aprofitada pel secretari, abans era mig sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Transport Allotjament Subministramen Comptes Fortificació

-

Any/expedient 1840/51

Títol formal: Espediente sobre alojamientos en el vecindario de Alella de Mar. Á 3 de octubre.

Data: 01/10/1840 12/12/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes dels veïns d'Alella de Mar i de l'Alcaldia d'Alella a l'Alcaldia del Masnou i a les autoritats militars i provincials pel fet que 
l'Alcaldia del Masnou hagi enviat una part dels regiments que tenia allotjats a Alella i Alella de Mar sense demanar permís. Oficis de 
l'Alcaldia del Masnou justificant-se. Peticions de les alcaldies afectades a les autoritats provincials perquè quedi establerta la línia 
divisòria que separa les dues poblacions després de la recent segregació del veïnat d'Alella de Mar d'Alella i la seva incorporació al 
Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Alella Allotjament Queixa Segregació Alella/Mar

-

Any/expedient 1840/52

Títol formal: Espediente de abastos para el año 1841. Á 11 de octubre.

Data: 25/09/1840 12/07/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per a la lliure venda en l'any 1841 de productes i serveis en la carnisseria, la fleca, 
la taverna, la gabella i l'hostal. Subhasta de l'arrendament de l'hostal municipal. Inclou còpies i esborranys de les condicions que 
imposa l'Alcaldia en cada un dels casos per a la lliure venta, el terminis de presentació, peticions presentades i notificació dels que 
han obtingut els drets.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, era una certificació anul·lada per un error.

Paraules clau: Arrendament Propis/Arbitris Hostal Disposició

-

Any/expedient 1840/53

Títol formal: Entrega de cajones, barriles y balas de fusil. Á 24 de octubre.

Data: 04/10/1840 04/11/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del governador militar de lliurar les 240 bales de fusel i els dos calaixos i el barril de municions que estaven emmagatzemades 
en l'Alcaldia del Masnou com a subministrament per a les Companyies de la Milícia Nacional a la seu barcelonina. 
L'Alcaldia del Masnou informa que ha lliurat les municions.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Armes MilíciaNacional MilíciaNacional

-

Any/expedient 1840/54

Títol formal: Turno de bagages hechos por suertes por el ayuntamiento. Á 24 de octubre.

Data: 23/10/1839 07/01/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels veïns, escollits en un sorteig efectuat en el pati del convent de Sant Francesc a Barcelona, que van fer el servei de 
bagatges, ordenat a l'Alcaldia del Masnou per les autoritats militars els dies 25 d'octubre del 1839, 24 de novembre del 1839 i el 7 de 
gener del 1840.

Tema: Serveis militars

Observacions: Nota del secretàri: "1ª servicio:9 carros de 3 caballos / 2º servicio: 24 oviembre 7 carros de 3 caballerías".
Dintre de l'expedient hi ha una carta del 23 d'octubre del 1839 de Joseph Calasans Abadal a l'Alcaldia del Masnou que tracten sobre 
l'entrega d'uns impresos.

Paraules clau: Transport Guerra Impost

-
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Any/expedient 1840/55

Títol formal: Espediente de elección de Diputados Provinciales. Á 22 de noviembre.

Data: 14/11/1840 15/12/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Esborranys i còpies de l'acta de les eleccions de senadors i diputats a Corts del Districte del Masnou efectuada en el mes de gener 
del 1841, que es van suspendre perquè el nombre de votants no fou el mínim suficient per a validar la votació. 
Elaboració de les llistes d'electors a partir dels contribuents majors de vint-i-cinc anys classificats a partir de les contribucions que 
paguen del Districte electoral del Masnou que compren els pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Sant 
Cristòfol de Premià o Premià de Mar. 
Queixes presentades a la Junta electoral de veïns no inclosos en les llistes electorals. 
Impresos del decret en què s'ordena la celebració d'aquestes eleccions i disposa com i quan s'han de dur a terme.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre dirigit a l'alcaldia. 
La camisa està en mal estat.
Alguns dels impresos estan en blanc.

Paraules clau: Eleccions Diputat Queixa Disposició

-

Any/expedient 1840/56

Títol formal: Espediente para la renovación de ayuntamiento para el 1841. Á 25 de noviembre.

Data: 25/11/1840 01/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció del nou consistori, que tingué lloc el 6 de desembre del 1840, format per dos alcaldes, sis regidors i un síndic procurador, 
per l'any 1841. 
Inclou les disposicions enviades pel Govern Provincial, els llistats d'electors, la crida a les votacions, l'escrutini i els resultats finals 
que s'envien a les autoritats provincials. 
Presa de possessió dels càrrecs escollits. 
Inclou els resultats de l'elecció del consistori de 1839.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre dirigit a l'Alcaldia de Barcelona.

Paraules clau: Eleccions Municipal

-

Any/expedient 1840/57

Títol formal: Espediente para la renta de aguardiente para 1840. Á 28 de noviembre.

Data: 20/11/1839 11/12/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Concurs per a l'arrendament de l'impost que recau sobre la venta d'aiguardent corresponent a l'any 1840. 
Inclou esborranys del ban, les condicions i la subhasta.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre dirigit a l'Alcaldia.
Relacionat amb els expedients 1840/58 i 1840/59.

Paraules clau: Licor Arrendament Concurs Impost

-

Any/expedient 1840/58

Títol formal: Reparto al por menor de la quota de aguardiente y licores. Á 11 de diciembre.

Data: 29/05/1838 11/12/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes i llistat de la repartició dels 152 rals que els veïns del Masnou han de pagar com impost d'aiguardent i licors, dels quals 4/5 
parts són per la Hisenda Provincial i cinquena part pels béns propis municipals de l'any 1840. L'Alcaldia del Masnou informa al 
Govern de la Província que no pot pagar la quota que li pertoca ja que el consum d'aiguardent i licors és inferior al que s'havia 
calculat l'any 1838, la solució que dóna l'Alcaldia és arrendar l'impost.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, part de l'expedient.
Relacionat amb els expedients 1840/57 i 1840/59.

Paraules clau: Licor Impost Recaptació

-

Any/expedient 1840/59

Títol formal: Aguardientes. Sobre subarriendo. Á 19 de desembre.

Data: 03/01/1840 27/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que venen licors i aiguardent al Masnou. Esborranys de les condicions pel subarrendament de l'impost d'aiguardent 
i licors al Masnou. Ofici del Govern de la Província informant de la persona que ha guanyat el concurs de subarrendament de licors i 
aiguardent.

Tema: Hisenda

Observacions: Relacionat amb els expedients 1840/57 i 1840/58.

Paraules clau: Licor Impost Arrendament

-
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Any/expedient 1840/60

Títol formal: Espediente sobre guardias para 1840. Á 22 de diciembre.

Data: 22/12/1839 22/12/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal amb el vistiplau d'un grup de veïns representatius de seguir fent les guàrdies en les cases fortes durant tot l'any 
1840, que els encarregats de fer-les seran tots els homes majors de 17 anys i elecció de 2 comissionats que les controlaran, Antoni 
Fàbregas i Agustí Costa.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Guerra Fortificació Vigilància

-

Any/expedient 1840/61

Títol formal: Espediente para la libre venta de pan en el año 1840, sin contribución alguna por parte de los vendedores. Á 
29 de diciembre.

Data: 28/11/1839 31/12/1839

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpies de les queixes dels forners del Masnou per l'impost del quinquenni. Acord municipal amb el qual es crea un impost indirecte 
per sufragar la quota del quinquenni que el Govern de la Província de Barcelona ha establert sobre el pa per a l'any 1840 i així deixar 
lliure d'impostos la fabricació i venta al Masnou. 
Esborranys de les condicions que regeixen la lliure fabricació i venta de pa al Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre dirigit a l'Alcaldia del Masnou.
Un dels esborranys de l'expedient era un full aprofitat pel secretari on també consta una venda pública feta en el café la Fama el 26 
de desembre.

Paraules clau: Pa Impost Queixa Venta Quinquenni

-

Any/expedient 1840/62

Títol formal: Juicio contra Juan Soler, conocido como Camalluent.

Data: 27/08/1839 05/08/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Judici contra Joan Soler, conegut com Camalluent, per alterar l'ordre i la tranquil·litat de la població (per difondre l'anarquisme) i se'l 
sanciona amb una multa de 12 ducats i l'obligació de marxar del poble. Judici de conciliació entre Joan Soler i Jaume Maristany, 
Francesc Marfà i Miquel Rossell, en el qual el primer reclama 1.200 duros de plata als altres tres pels perjudicis que li van ocasionar 
quan fou expulsat del poble.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Aquest expedient no té número d'ordre assignat pel secretari i no apareix en el llistat anual d'expedients.

Paraules clau: Judici Deute Ordre/Públic

-

Any/expedient 1840/63

Títol formal: Relación de los buques existentes y partes de cada uno. Á 29 de diciembre.

Data: 29/12/1840 29/12/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany fet pel secretari en què consten els vaixells que hi havia al Masnou, en una data sense determinar.

Tema: Administració general

Observacions: El document no cap data per això s'ha triat com a possible data la que consta en la camisa.
Aquest expedient no té número d'ordre assignat pel secretari i no apareix en el llistat anual d'expedients.

Paraules clau: Marinos Vaixell

-

Any/expedient 1840/65

Títol formal: Subsidio de industria y comercio.

Data: 15/03/1838 20/11/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels impostos del 1840 que han pagat Bruno Garcia, Joan Santjoan i Antoni Colomer corresponent als vaixells de la seva 
propietat. 
Rebut dels 120 rals de billó pagats pel subsidi de comerç l'any 1838 per Pere Murral.

Tema: Hisenda

Observacions: Aquest expedient no té número d'ordre assignat pel secretari i no apareix en el llistat anual d'expedients.

Paraules clau: Marinos Impost IndústriaComerç

-
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Any/expedient 1840/66

Títol formal: Licencias de uso de armas.

Data: 14/01/1838 20/09/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Alaix, Joan Valldeneu, Pere Ballester, Josep Buscarons i Marià Roca a l'Alcaldia del Masnou d'una llicència d'ús 
d'armes per a caçar i protecció. 
Certificat municipal de bona conducta. 
Notificació de les peticions al capità general de l'Exèrcit perquè les accepti.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Aquest expedient no té número d'ordre assignat pel secretari i no apareix en el llistat anual d'expedients.

Paraules clau: Armes Permís

-

Any/expedient 1840/67

Títol formal: Carnicerías.

Data: 13/01/1839 31/12/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 55

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes i relacions d'ingressos i despeses generats en les carnisseries del Masnou en els anys 1839, 1840, 1844, 1853, 1854, i 
1855 recollides pel secretari.

Tema: Proveïments

Observacions: Aquest expedient no té número d'ordre assignat pel secretari i no apareix en el llistat anual d'expedients.
Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.
Alguns estan lligats en forma de llibre.

Paraules clau: Carn Comptes

-

Any/expedient 1841/01

Títol formal: Espediente de nombramiento del comisionado elector del Distrito para que presente o proponga una 
candidatura de diputados á Cortes. Á 8 de enero.

Data: 08/01/1841 18/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició enviada pel President de l'Associació Patriòtica, Junta de la Província de Barcelona, a tots els districtes electorals de la 
província en la quals els demana que es reuneixin els electors i triïn un representant, que encapçalarà una candidatura per a diputat 
a Corts. En el districte del Masnou, format pels pobles d'Alella, el Masnou, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Sant Cristòfol de 
Premià, finalment només es reuneixen els alcaldes de les tres primeres poblacions i escullen com a representant a Joan Fontanills.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Eleccions Provincial

-

Any/expedient 1841/02

Títol formal: Espediente de alojamiento del 1ª Batallón del Regimiento de Infantería de Almansa 18 de línea. Alojado en 10 
de enero, otro el 10 y otro en 14 enero.

Data: 13/12/1840 14/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats i esborranys de notes i rebuts dels allotjaments que es feren al Masnou i al barri d'Alella de Mar en els dies: 13 de desembre 
del 1840 del Regiment d'infanteria de Castella, 2n batalló 16 de línia; en els dies 10, 11, 12 de gener del 1841 del 1a batalló del 
Regiment d'Infanteria d'Almansa 18 de línia, en els dies 13 i 14 de gener del 1841 del Regiment Provincial de Guadix. El tercer 
regiment ve al Masnou perquè a Badalona no el podien allotjar. Llistat del homes que van fer el servei de bagatge el 12 de gener del 
1841. 
Crida feta per l'Alcaldia del Masnou als veïns d'Alella de Mar per elaborar un padró de les cases susceptibles d'allotjar tropes.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari: "Le alojó el 10 enero y salió el 12".

Paraules clau: Allotjament Transport Badalona Alella/Mar

-

Any/expedient 1841/03

Títol formal: Sobre abono de los socorros de indultados y suministros de aceyte y leña. Facciosos indultados. Á 10 de 
enero.

Data: 06/01/1841 30/11/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de l'Alcaldia del Masnou al Ministeri d'Hisenda Militar de Barcelona el pagament de les partides que ha destinat a les 
vitualles, oli i llenya, per als grups d'indultats que viatjaven des de Girona a les seves poblacions d'origen tot passant pel Masnou i 
sol·licitant-les. Rebuts i esborranys dels subministraments.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un esborrany d'una subhasta del 15 de gener del 1841.

Paraules clau: Subministramen Guerra Assistència Indult

-
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Any/expedient 1841/04

Títol formal: Espediente para el pago de Escuadras de Valls con separación de Tayà. Con la aprovación del señor Capitán 
General. Á 15 de enero.

Data: 15/01/1841 30/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Alcaldia del Masnou al capità general de la Província perquè canviï els impresos corresponent a les esquadres de valls, 
ja que fins aleshores, per un error de forma, sempre enviaven unit l'impost del Masnou amb el de Teià. Ara l'Alcaldia reclama que 
les 3/4 parts que li corresponen al Masnou vinguin al seu nom ja que la separació entre els dos pobles fa temps que es va fer i està 
consolidada. L'autoritat provincial accepta la proposta.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre dirigit a l'Alcaldia.

Paraules clau: Impost Teià Esquadres/Valls Queixa

-

Any/expedient 1841/05

Títol formal: Espediente de reclamaciones sobre contribución estraordinaria de guerra por varios particulares. Á 16 de 
enero.

Data: 16/01/1841 25/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de rebaixa de la quota que els han assignat feta a la Comissió de la repartició de la contribució extraordinària de Guerra de 
l'any 1840 per Josep Llimona, Antoni Fàbregas, Joan Carreras, Benet Carreras, Domènec Bari, Martí Rusiñol Sofresa, Josep 
Rusiñol Xirau. La comissió estudia cadascun dels casos, accepta o no les al·legacions i estableix les noves quotes de pagament 
quan s'escau.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Guerra Contribució Queixa Repartició

-

Any/expedient 1841/06

Títol formal: Presupuesto de propios para el año 1841, con la aprobación de la Diputación Provincial. Á 18 de enero.

Data: 10/11/1840 08/03/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou envia al Govern de la Província de Barcelona el pressupost d'ingressos i despeses de Propis per a l'any 1841, 
a fi de que l'aprovi. Acceptació del pressupost. 
Petició de l'Alcaldia del Masnou de crear el càrrec i establir una quota per sufragar-lo, de vigilant de sanitat, per controlar les 
mercaderies i vaixells que arriben al port del Masnou al Govern de la Província. Desestimació de la petició, el càrrec només es 
crearà si hi ha una epidèmia.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'Alcaldia.
En l'expedient hi trobem un esborrany amb una llista d'electors per a diputats a Corts del 1840.

Paraules clau: Pressupost Port Marinos Epidèmia Eleccions

-

Any/expedient 1841/07

Títol formal: Espediente de reclamaciones de inclusión en las listas electores de diputados á Cortes. Á 22 de enero.

Data: 18/01/1841 22/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions fetes per Josep Canudas, Francesc Viladevall i Antoni Fàbregas a l'Alcaldia del Masnou perquè han estat mal 
classificats o exclosos de les llistes electorals per a diputats a Corts, que es van exposar a la secretaria de l'Ajuntament, 
comprovació dels errors i rectificació de les llistes.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dos dels documents no tenen datació per això les dates de l'expedient són aproximades.
Un dels documents és un esborrany que també inclou un rebut d'una multa de 50 reals de billó pagada per Josep Duran a l'Alcaldia 
del Masnou.

Paraules clau: Eleccions Estatal Queixa Sanció Cens

-

Any/expedient 1841/08

Títol formal: Espediente de recomposición de la carretera y saca de arenas que arrojó el mar. Á 25 de enero.

Data: 20/01/1841 20/03/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes de la Companyia de diligències i del cap superior polític de la província a l'Alcaldia del Masnou pel mal estat de la Carretera 
Real després del temporal. 
Acord municipal en el qual s'estableix que s'arreglaran els desperfectes i es demanarà un permís per fer les obres de reconstrucció 
la carretera i rebaixar el nivell de sorra del mar per evitar torni a passar.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'Alcaldia.

Paraules clau: Via/Pública Reparació Platja

-
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Any/expedient 1841/09

Títol formal: Espediente sobre pago de los gastos de secretaría dels señor Gobernador de Mataró. Á 27 de enero.

Data: 27/01/1841 19/02/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del governador de Mataró a l'Alcaldia del Masnou perquè pagui els 164 rals i 15 maravedís de billó necessaris per sufragar 
les despeses de la seva secretaria. L'alcaldia abans de pagar demana a la Diputació de Barcelona que li confirmi que és legal. 
Finalment l'autoritat provincial ordena que no es pagui res al governador de Mataró ja que la manutenció de la secretaria no 
correspon a les poblacions del corregiment.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'Alcaldia.

Paraules clau: Contribució Il·legal Mataró

-

Any/expedient 1841/10

Títol formal: Espediente de Domingo Bori y Estevan Castellar. Á 29 de enero.

Data: 29/01/1841 16/02/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de Domènec Bori a l'Alcaldia del Masnou en la qual demana que li rebaixin la quota que li pertoca de la contribució 
extraordinària de guerra i demana que Esteve Castellar pagui els impostos ordinaris i extraordinaris, cosa que fins aleshores no feia. 
L'Alcaldia estudia el cas i decreta acceptar la queixa.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Impost Contribució Guerra

-

Any/expedient 1841/11

Títol formal: Espediente de Estevan Castellar sobre confinamiento á este pueblo. Levantado en 1841. Desde 10 de marzo 
de 1836 á 5 febrero de 1841.

Data: 03/03/1836 25/02/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de confinament en el poble del Masnou del notari de Sant Genís de Vilassar de l'any 1836. 
Peticions de supressió del confinament presentades al Govern Polític per Esteve Castellar tot al·legant una bona conducta i que 
l'acceptin en la Milícia Nacional. 
Informes en què s'estudien les peticions per part de l'Alcaldia del Masnou i el capità general de la Província de Barcelona. Finalment 
s'accepten les peticions i el notari és indultat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un sobre enviat a l'Alcaldia.

Paraules clau: Indult Confinament

-

Any/expedient 1841/12

Títol formal: Estevan Castellar sobre escepción de Milicia Nacional y otros. Á 14 de febrero.

Data: 14/03/1841 28/10/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies de les peticions d'exempció de la Milícia Nacional del Masnou d'Esteve Castellar, de Francesc Arnau i de 
Francesc de Paula Malet per malaltia. Decret municipal en el qual s'accepten les peticions però a canvi els exempts hauran de 
pagar una quota anual de sis a catorze rals de billó, segons el cas.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1841/13

Títol formal: Cuentas de propios. Á 20 de febrero.

Data: 15/11/1841 31/08/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Compte anual de despeses i ingressos de l'Alcaldia del Masnou de l'any 1841. Inclou llistats dels diferents ingressos i de despeses 
destaquen el llistat de les despeses de secretaria, les despeses ocasionades per l'arranjament de la carretera després del temporal, 
llistat de les ajudes de beneficència lliurades als presos, pobres, expòsits i malalts mentals. Certificats de l'estat dels comptes de 
l'any 1841.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.
Camisa aprofitada abans era una camisa d'un altre expedient.

Paraules clau: Beneficència Comptes Municipal Propis/Arbitris

-
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Any/expedient 1841/14

Títol formal: Espediente sobre pago del 1er plazo de contribución industrial estraordinaria de guerra

Data: 04/12/1833 21/08/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 45

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de l'Intendent de la Província a l'Alcaldia del Masnou perquè faci efectiu el primer termini de la contribució extraordinària de 
Guerra. Queixes de l'Alcaldia del Masnou perquè no creu just l'impost ja que ha detectat problemes en la forma i en la quantitat 
establerta. L'Alcaldia després de la infructuosa negociació epistolar es nega a pagar el segon i el tercer termini, com abans no va 
pagar el primer fins que no s'aclareixi la quantitat real. L'intendent finalment imposa una càrrega més gran a la contribució. La 
resposta de l'Alcaldia és elevar les queixes a la Diputació de Barcelona.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Hi ha un imprès en blanc d'avís d'un constrenyiment
En un dels esborranys trobem un document del 28 de setembre del 1830 on consta l'aprovació dels aranzels de carrega i 
descarrega que es cobraven en els ports d'Arenys, Calella, Blanes i el Masnou.

Paraules clau: Contribució Guerra Queixa Port Impost

-

Any/expedient 1841/15

Títol formal: Reparto del subsidi de comercio de la Marina. Á 26 de febrero.

Data: 26/02/1841 26/02/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició dels 37761 rals de billó, del subsidi de comerç, entre els "individuos de marina" o mariners, amb l'augment que correspon 
les despeses de cobrament pel subsidi de comerç.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, negociat en el qual el secretari informa a Antonio Fàbregas del que ha de pagar de carastre. L'1 
d'abril del 1844

Paraules clau: Repartició IndústriaComerç Impost Marinos

-

Any/expedient 1841/16

Títol formal: Alistamiento general de individuos de 18 á 50 años con los modelos para estados de Milicia Nacional. Desde 5 
de diciembre de 1840 á 12 marzo de 1841.

Data: 05/12/1840 15/02/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Crida de la Comissió Subalterna Auxiliar per a l'organització de la Milícia Nacional. Esborranys i còpies de les llistes enviades per 
l'Alcaldia en què consten els homes entre 15 i 50 anys susceptibles de fer el servei de la Milícia Nacional entre 1840 i 1841. Llistes 
de l'armament que hi ha al Masnou. Llistat incomplet dels exemptats del servei. Justificacions de l'Alcaldia de la causa del seu retard 
de l'elaboració de les llistes definitives com a conseqüència dels problemes que té amb els mariners.

Tema: Serveis militars

Observacions: La llista dels homes del 1841 inclou informació sobre l'edat, l'estat i l'ofici que exerceixen.

Paraules clau: MilíciaNacional Armes Exempció Marinos

-

Any/expedient 1841/17

Títol formal: Elección de señores oficiales de las cuatro compañías de Milicia Nacional. Á 14 de marzo.

Data: 14/03/1841 15/03/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció del capità, tinents (primer i segon) i subtinents (primer i segon) de les 4a, 5a, 6a i 7a. Companyies de la Milícia Nacional del 
Masnou. Inclou les relacions dels votants i els oficials escollits. I ban amb els resultats de l'elecció de l'any 1841.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Elecció Comandaments MilíciaNacional

-

Any/expedient 1841/18

Títol formal: Testimonios para el pago de 20% de propios y 5% de los arbitrios. Á 15 de marzo.

Data: 15/03/1842 26/05/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou on consten les quantitats que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels arbitris i 
béns propis del Masnou en l'any 1841, i el percentatge que l'Alcaldia ha de lliurar a la Hisenda Central. I l'aprovació d'aquests 
comptes pel Govern de la Província de Barcelona.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Propis/Arbitris Comptes

-
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Any/expedient 1841/19

Títol formal: Solicitud de Pedro Pagés (a) Galbany. Á 15 de marzo.

Data: 15/03/1841 15/03/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sol·licitud presentada per Pere Pagès a l'Alcaldia del Masnou en la qual demana el permís per construir una casa en un terreny de 
l'antiga propietat dels hereus de Francesc Casas, que delimita en la part de ponent amb el carrer del Fuerte i en la part nord amb el 
carrer Quintana, i que una comissió marqui l'alineació que ha de seguir el carrer i la casa.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Obra Privada Alineació

-

Any/expedient 1841/20

Títol formal: Nombramiento de sargentos y cabos de las 4 compañías. Á 18 de marzo.

Data: 18/03/1841 30/04/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat en què consten els resultats de l'elecció dels sergents i caporals primer i segon de la 4a, la 5a i la 6a Companyies del 4t 
batalló de la Milícia Nacional del Masnou, per a l'any 1841.
Nota on consten els noms des dos caporals de la 5a companyia.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Elecció MilíciaNacional Comandaments

-

Any/expedient 1841/21

Títol formal: Espediente de ecsamenes de niños de la escuela pública. Marzo 21 y 25. Á 21 de marzo.

Data: 22/12/1840 05/06/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació del professor de l'escola pública de primera ensenyança municipal per a l'Ajuntament, en què informa de les dates i el 
procediment que es seguirà en la celebració dels exàmens aprovats en el mes de desembre de 1840. Esborranys fent referència a 
l'encunyació de les medalles honorífiques que es lliuraran als alumnes que sobresurtin. La Comissió Instrucció Pública del Masnou 
informa de la celebració d'exàmens oficials públics a finals de març del 1841 i els resultats obtinguts pels alumnes al cap superior 
polític, president de la Comissió Provincial d'Instrucció Pública.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat pel mestre de l'escola municipal.
Impresos en blanc amb el temari que s'exigirà als alumnes en l'exàmen públic.

Paraules clau: Centre Examen Pública Temari

-

Any/expedient 1841/22

Títol formal: Espediente para nombramiento de serenos y reparto para su estipendo con aprovación de S.E. La Diputación 
Provincial. Á 21 de marzo.

Data: 22/03/1841 14/04/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de l'acord municipal en el qual els membres de l'Ajuntament del Masnou i els principals veïns, després de rebre notícies 
de la inseguretat de la zona com a conseqüència de les accions de partides de lladres, decideixen augmentar a quatre el nombre de 
serenos al Masnou. Llistats provisionals on consta la repartició de les despeses de manutenció dels serenos entre els veïns. Llistat 
dels possibles candidats al càrrec de sereno. Esborrany de les obligacions, drets i deures del sereno.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un document anul·lat del 21 de març del 1841.

Paraules clau: Sereno Seguretat Vigilància

-

Any/expedient 1841/23

Títol formal: Sobre pago del 2% para los subdelegados en los cupos del subsidio. Á 24 de marzo.

Data: 24/03/1841 03/04/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa que l'Alcaldia del Masnou eleva al Govern de la Província de Barcelona en la qual denúncia que l'intendent de la província ha 
recarregat sobre el subsidi industrial i de comerç per a l'any 1841 un 2% per a les despeses de cobrament dels recaptadors, basant-
se en una circular de l'any 1839, que ja no té validesa.
Resposta del Govern de la Província en què dona la raó a l'Alcaldia del Masnou i la dispensa de pagar aquest 2%.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un ban de l'intendent de la província en què demanava als ajuntaments que paguessin la 
part corresponent al primer i segon trimestre de les contribucions ordinàries.

Paraules clau: Impost Queixa Municipal IndústriaComerç

-
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Any/expedient 1841/24

Títol formal: Espediente de Martín Casals y Bartolomé Jayme Estaper. Á 25 de marzo.

Data: 25/03/1841 15/05/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de Martí Casals i de Bartomeu Jaume Estaper per a construir unes cases en uns terrenys, de la seva propietat, situats en 
la zona coneguda com a Roca de Xeix, i perquè l'alcaldia faci l'alineació dels carrers i marqui les normes urbanístiques que hauran 
de seguir les cases. Designació com a arquitecte representant del municipi de Miquel Garriga i Roca. Informe de Miquel Garriga i 
Roca en el qual dóna les directrius sol·licitades pels propietaris basant-se en el pla urbanístic municipal, també fa referència als 
freqüents moviments de terra de la zona provocats majoritàriament per les pluges torrencials i la deixadesa de les propietats. 
Recomana que l'Alcaldia convoqui a tots els veïns de la zona i busqui solucions abans de donar nous permisos d'obres.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Alineació Obra Privada Torrent

-

Any/expedient 1841/25

Títol formal: Movilización con pago pecuniario. Desde 30 de mayo de 1840 hasta 20 de abril de 1841.

Data: 15/02/1840 20/04/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència enviada per la Comissió de Mobilització a l'Alcaldia del Masnou i les respostes, en els quals la Comissió demana 
que l'Alcaldia pagui amb diners o bé amb homes la part que li pertoca del manteniment de la Milícia Nacional. L'Alcaldia del Masnou 
respon que no pagarà res si no li envien abans una carta oficial on consti els dies que estigueren de servei i la data de tornada del 
destacament que va enviar al punt de Molins de Rei el 14 de setembre de 1840, igualment justifica que va pagar 2400 rals de billó i 
va aportar vint homes en la repartició del primer trimestre del 1840.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "1ª cuadrimestre: 2400 reales vellón".

Paraules clau: Mobilització MilíciaNacional Comptes

-

Any/expedient 1841/26

Títol formal: Cuentas de contribuciones para la Diputación Provincial en 1841. Con la aprobación de la Diputación 
Provincial. Á 25 de abril.

Data: 31/12/1840 12/05/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions del secretari i esborranys on consten els resums dels comptes amb els ingressos i les despeses municipals, llistats i 
esborranys de les contribucions cobrades al llarg de l'any 1840. Fulls amb comptes. Peticions fetes per l'Alcaldia del Masnou, i la 
seva acceptació per part de la Diputació Provincial, de l'ajornament de la presentació dels comptes anuals, tot al·legant que els 
membres del Consistori de l'any anterior no es troben en la població, ja que exerceixen en aquell moment la seva professió de 
mariners, i per tant no poden firmar els resums dels comptes.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Municipal Comptes

-

Any/expedient 1841/27

Títol formal: Espediente para la publicación de la libre venta de carnes, en virtut de la orden de la Diputación Provincial. Á 
28 de abril.

Data: 28/09/1840 19/08/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes i resums del consum de carns del primer semestre de l'any 1841. Licitació per abastiment de la lliure venda de carn. 
Adjudicació de la lliure venta a Fèlix Bernadas (únic arrendatari que es presenta). Aprovació de l'elecció per la Diputació Provincial.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, pertany a aquest expedient i és un document anul·lat sobre les carnisseries del Masnou del 31 de 
desembre de 1841.
Dintre de l'expedient, en els esborranys trobem dos documents que no pertanyen a aquest expedient: una nota del 24 de juliol del 
1841 de Miquel Garriga i Roca en què demana permís per a construir una casa, no s'especifica el nom del propietari, en al Carretera 
Real; i una carta del 18 d'agost del 1841 informant al secretari sobre les llicències de caça concedides l'any 1841.

Paraules clau: Carn Adjudicació Permís Armes Obra

-
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Any/expedient 1841/28

Títol formal: Espediente de solicitud de uso de armas y cazar de Miguel Pascual y Juan Sors. Á 25 de mayo.

Data: 01/02/1841 31/09/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de l'any 1841 de les llicències per a ús d'armes i caça. Llicències de caça en les quals consta la quantitat que s'ha pagat, 
quan s'ha lliurat, qui l'ha demanat. Peticions per a protegir els ramats d'ús d'armes de Joan Buch; i les peticions de llicències de 
caça de Joan Sors i Miquel Pascual.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient el registre i les licències tene una camisa pròpia també aprofitada.

Paraules clau: Armes Permís

-

Any/expedient 1841/29

Títol formal: Sobre papel, tinta y plumas de los niños pobres. Relación de las escuelas. Á 28 de mayo.

Data: 01/04/1841 17/09/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació elaborada pel mestre de l'escola pública municipal on consta el material lliurat als nens pobres que hi assisteixen. Resposta 
del mestre a l'Alcaldia d'un ofici anterior, enumerant el nombre d'alumnes pobres que té en classe i justificant-se pel fet de donar 
classes particulars. Queixa del mestres de l'escola pública a l'Alcaldia perquè li fan pagar una quota del subsidi d'indústria i comerç.
Ofici de l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona en la qual informa de les escoles d'ensenyança primària que hi 
havia al Masnou l'any 1841 ( una pública i tres privades).

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a la Diputació Provincial de Barcelona.

Paraules clau: Beques Queixa Mestre Impost Centre

-

Any/expedient 1841/30

Títol formal: Juan Vila i Roldós, escribano, sobre confinamiento que se ha levantado y cancelada la fianza de 1000 libras. Á 
9 de junio.

Data: 22/12/1835 22/09/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació a l'Alcaldia del Masnou i ordre de confinament del notari Joan Vila i Roldós en el terme del Masnou i l'obligació del 
pagament d'una fiança de 1000 lliures catalanes de l'any 1835. Peticions per aixecar el confinament demostrant la bona conducta 
del notari Joan Vila Roldós i la seva adhesió al règim constitucional. Aixecament de la condemna i ordre de retornar les mil lliures de 
la fiança. Peticions de Tomàs Feu, fiador de les mil lliures que va pagar Joan Vila, perquè li retornin els diners fiats.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En la camisa consta com a anys de l'expedient 1835 i 1841.

Paraules clau: Confinament Queixa Fiança Indult

-

Any/expedient 1841/31

Títol formal: Relación del grano del 4%. Á 24 de junio.

Data: 24/07/1841 15/03/1842

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany del llistat de propietaris que han de pagar el delme de gra i el 4% l'any 1841, fent consta els que ja ho han pagat. 
Nomenament del prevere Pau Andreu com a representant de la Junta Diocesana encarregada de la recaptació del delme. 
Reclamacions de l'Alcaldia de Teià a la del Masnou demanant que, en l'any 1843, pagui la quantitat reajustada del 4% del delme de 
gra de l'any 1841.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, full amb ratlles guixades a llapis.
En un dels esborranys consta el delme cobrat l'any 1840.

Paraules clau: Queixa Delme Teià Impost

-
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Any/expedient 1841/32(1)

Títol formal: Espediente para la nueva elección de dos Diputados y un suplente. Á 24 de junio.

Data: 15/06/1841 16/07/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistes d'electors de les eleccions per escollir dos diputats a Corts del Districte del Masnou i un suplent efectuada l'any 1841, que es 
van suspendre perquè la mesa electoral no es pogué formar com a conseqüència de no presentar-se el nombre mínim d'electors. 
Rectificacions, incorporant les exclusions i les inclusions, de les llistes de votants del Districte electoral del Masnou que compren els 
pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Sant Cristòfol de Premià o Premià de Mar. 
Impresos dels decret on s'ordena la celebració d'aquestes eleccions i disposa el procediment i la data.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, anteriorment era un esborrany del llistat del 21 de juny del 1841 dels moltons escandellats.
Nota del secretari en la camisa: "Día 24 de junio y siguientes. Rectificación de listas electorales. No se formó la mesa".
En l'expedient s'adjunta un imprés amb el programa electoral d'una de les candidatures.
COMPTE: AQUEST EXPEDIENT ESTÀ DIVIDIT ENTRE DOS EXPEDIENTS QUE TENEN EL MATEIX NUMERO D'EXPEDIENT 
(REGISTRES 321 I 322). En el llistat del secretari corresponent a l'any 1841 consta el títol de la camisa de l'expedient amb el 
número de registre 321.

Paraules clau: Eleccions Estatal carn

-

Any/expedient 1841/32(2)

Títol formal: Espediente de elección de Senadores y Diputados á Cortes. Días 1 al 5 de febrero.

Data: 04/01/1841 29/07/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies de les llistes electorals, exposició pública i rectificacions, esborranys de la formació de la mesa electoral i acta 
original de l'elecció de Senadors i Diputats a Corts dels dia 1 al 5 de febrer del 1841 en el districte electoral del Masnou. Preparació i 
anul·lació de les eleccions convocades pels dies 25, 26, 27, 28 i 29 de juliol del 1841 per escollir un diputat a Corts perquè no es va 
poder formar la mesa electoral per falta d'electors. Llistat de les disposicions publicades en el Butlletí de la Província sobre la 
repartició de municipis en districtes electorals. Imprès del suplement del Butlletí Oficial de la Província, número 146, en el qual 
consta el decret de renovació dels diputats a Corts.

Tema: Eleccions

Observacions: COMPTE: AQUEST EXPEDIENT ESTÀ DIVIDIT ENTRE DOS EXPEDIENTS QUE TENEN EL MATEIX NUMERO D'EXPEDIENT 
(REGISTRES 321 I 322). En el llistat del secretari corresponent a l'any 1841 consta el títol de la camisa de l'expedient amb el 
número de registre 321.
Nota del secretari apareix en la camisa: "Acta del resultado".

Paraules clau: Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1841/33

Títol formal: Espediente de Jayme Solà y otros de Mataró, sobre pago de los arbíitrios de la plaza. Á 28 de junio.

Data: 10/07/1841 18/09/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions dels venedors de la plaça pública: Jaume Solà, Sebastià Serra i Francesc Ribas, demanat a l'Alcaldia del Masnou no 
pagar la contribució de sis quartos que paguen tots els comerciants de la plaça. L'Alcaldia els ho denega al·legant que el Govern de 
la Província ha aprovat l'arbitri i justificant que aquest arbitri primer va servir per a pagar la construcció de l'església parroquial, 
després per sufragar les Rondes de Partit (1839) i finalment per pagar la construcció del corral municipal (1840). Igualment l'Alcaldia 
els recorda les bones condicions de treball que tenen en la plaça cosa que encara justifica més el pagament de la contribució.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".

Paraules clau: Plaça/Pública Queixa Contribució Parròquia Corral

-

Any/expedient 1841/34

Títol formal: Espediente de los herederos de Casas sobre enagenación de la huerta de la Quintana para edificios según 
plano. Á 29 de junio

Data: 16/07/1841 24/02/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 29

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions dels hereus de Francesc Casas a l'Alcaldia del Masnou demanant que ordeni l'alineació i l'obertura de carrers en la peça 
de terra anomenada la Quintana, antigament de la seva propietat i que ara han venut per parcel·les i on es volen construir onze o 
dotze cases. L'Alcaldia encarrega el projecte a l'arquitecte Miquel Garriga i Roca. Paralització del projecte perquè no està clara la 
delimitació exacte de la Carretera Real o Deseada. Peticions perquè ho resolgui la Direcció de Camins. Informe d'un enginyer 
designat per la Direcció que fa l'alineació. Acceptació del projecte final per part de l'Alcaldia sempre que els hereus d'en Casas 
respectin les normes dictaminades per l'arquitecte municipal i la Direcció de Camins.Mapa del 1843 on consta la línia de l'arenal de 
la platja, la línia de la Carretera Real marcada l'any 1829 i les parcel·les de terra conegudes com la Quintana. En un dels document 
del 22 de novembre del 1841 consten els noms del cinc carrers que es crearan amb la urbanització d'aquesta peça de terra, els 
noms projectats són: Quintana, de la Fuente, Cervantes i La Deseada.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Plànol a planera.

Paraules clau: Alineació Parcel·la Obra Privada

-
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Any/expedient 1841/35

Títol formal: Espediente de don Martín Rusiñol sobre apremios y Antonio Mitjans sobre venta de efectos de la tienda en la 
plaza. Á 13 de julio.

Data: 13/07/1841 26/07/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sol·licitud de Martí Rusiñol Jofresa a l'Alcaldia del Masnou demanant exactament quins impostos i quins anys li han estat reclamats 
mitjançant un constrenyiment. L'alcaldia del Masnou li respon que els té tots especificats en la cèdula que li ha enviat fent constar el 
constrenyiment.
Petició d'Antoni Mitjans a l'Alcaldia del Masnou d'un permís per a vendre tonyina en la plaça pública, a part de fer-ho en la seva 
botiga. Denegació de la petició perquè primer necessita tenir el consentiment dels altres comerciants de la plaça.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Constrenyiment Tonyina Permís

-

Any/expedient 1841/36

Títol formal: Observaciones sobre la división de territorio con Tayá. Desde 8 de septiembre de 1839 hasta el 18 de julio de 
1841.

Data: 08/09/1839 02/08/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acta de la delimitació del terme del Masnou i la fitació que marcava la separació d'aquest amb els termes de Teià, Alella, Tiana i 
Premià.
Acords municipals de les Alcaldies del Masnou i Teià de 1839 segons el qual es decideix delimitar definitivament el terme municipal 
del Masnou. Nomenament de Miquel Garriga i Roca com encarregat de presentar el projecte que marqui on s'estableix la línia 
divisòria. Aprovació del projecte pel Govern de la Província de Barcelona. Creació d'una comissió amb representants de tots els 
pobles afectats, la funció de la qual serà resseguir el mapa marcat per l'arquitecte Garriga i Roca i col·locar les fites. Petició de la 
comissió al Govern de la Província d'una còpia del mapa elaborat per Garriga i Roca per poder fer la feina que li han encomanat les 
alcaldies que representen.
En els informes enviats per les alcaldies al Govern de la Província per a justificar la petició de la fitació reiteradament es descriu la 
formació del terme municipal del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "El acta levantada al objeto està continuada en el libro / de acuerdos. Fecha 8 de julio de 1841./ 
Real Orden de 4 (de) diciembre de 1840".
En aquest expedient no s'adjunta cap plànol, possiblement la còpia del plànol de Miquel Garriga i Roca que es menciona en els 
documents sigui la que es conserva en la secció de Formats Especials de l'Arxiu Municipal del Masnou.

Paraules clau: Terme Municipal Teià Alella Segregació

-

Any/expedient 1841/37

Títol formal: Orden de la Junta Provincial de Sanidad sobre el modo de dar entrada a los guardacostas. Á 21 de julio.

Data: 21/07/1841 21/07/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Presidència de la Junta Industrial de Sanitat de la Província de Barcelona a la Junta de Sanitat del Masnou en la qual, 
per evitar incidències en la salut pública de la població, ordena que qualsevol vaixell o vaixell guardacostes que vulgui fondejar en la 
costa masnovina haurà de presentar primer una patent de sanitat en la qual constin quines i quan ha sofert epidèmies.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Platja Control Vaixell Junta

-

Any/expedient 1841/38

Títol formal: Padrón de caballerías y carros remitido a Mataró en 23 de julio.

Data: 17/06/1841 23/07/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de la Comissió de Bagatges del Partit de Mataró per a totes les alcaldies dels municipis que en formen part d'un padró dels 
cavalls i carros que existeixen en cadascuna d'elles, evitant ocultacions sota pena de sancions, en el termini de vuit dies.
Petició de la Comissió de Bagatges de Mataró a l'Alcaldia del Masnou perquè enviï el padró ja que encara no ha respost a la crida, 
inclou un avís de en el qual informa que si no presenta el padró la comissió informarà al Govern de la Província sobre aquest fet.
Còpia de l'ofici enviat a la Comissió de Bagatges per l'Alcaldia del Masnou juntament amb el padró.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Transport Cavall Cens

-
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Any/expedient 1841/39

Títol formal: Estado de la fuerza y equipos de la Milicia Nacional. Á 28 de julio.

Data: 18/02/1841 28/02/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acceptació de la reorganització de les quatre companyies de la Milícia Nacional del Masnou per part de la Comissió Orgànica de la 
Milícia Nacional del Partit de Mataró. Amb la reorganització es crearan dues companyies de terrestres i dues companyies de 
mariners.
Esborranys i còpies del llistat elaborat per l'Alcaldia del Masnou i presentat a la Comissió Orgànica de la Milícia Nacional del Partit 
de Mataró on consta el nombre d'homes que formen la força, l'armament i els materials de les quatre companyies del Masnou del 4t 
batalló de la Milícia Nacional corresponent al mes de juliol de 1841.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari en la camisa: "Febrero de 1841".
Un dels documents és un imprès model en blanc de l'estat de les companyies del Masnou.

Paraules clau: MilíciaNacional Armes Marinos

-

Any/expedient 1841/40

Títol formal: Testimonio para el pago del 2%. Á 4 de agosto.

Data: 04/08/1841 05/08/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou, responent a un ofici anterior, envia a l'intendent de la Província de Barcelona una relació de les seves rendes 
i propietats (la casa capitular, l'hostal municipal i la carnisseria municipal). També accepta pagar el 2% de la recaptació de la venta 
de predis urbans i lliurar-ho trimestralment a l'oficina de la Tresoreria de Rentes del cap de districte.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Propis/Arbitris Recaptació

-

Any/expedient 1841/41

Títol formal: Cargo de contribuciones. Á 14 de agosto.

Data: 14/08/1841 14/08/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació del càrrec de la contribució del cadastre i les altres contribucions històriques que han de recaptar el Masnou i Teià l'any 
1841.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Teià

-

Any/expedient 1841/42

Títol formal: Espediente de Antonio Ramentol sobre construcción de un edificio. Á 15 de agosto.

Data: 21/07/1841 15/08/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'Antoni Ramentol, propietari d'una casa i una parcel·la de terra al barri de l'Ocata, a l'Alcaldia del Masnou per a construir un 
edifici en la parcel·la de la seva propietat i que l'Alcaldia faci l'alineació del carrer.
Nomenament de Miquel Garriga i Roca com a arquitecte municipal. Informe de Miquel Garriga i Roca del cas. Denegació del permís 
d'obra i aprovació de l'alineació del carrer.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient dos dels documents que el componen.

Paraules clau: Obra Privada Alineació Ocata

-

Any/expedient 1841/43

Títol formal: Espediente de reparto por menor del subsidio industrial y de comercio. Á 30 de agosto.

Data: 25/08/1841 31/08/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de l'Intendent de la Província de Barcelona de crear una comissió per a la repartició dels 38700 rals de billó a més a més de 
les despeses de recaptació que el Masnou ha de recaptar pel subsidi industrial i de comerç de l'any 1841. 
Elecció dels comissionats entre els comerciants, industrials i mariners del Masnou. 
Relació dels veïns terrestres que han de pagar una part del subsidi classificats segons l'activitat professional que exerceixen. Llistes 
dels veïns que han de pagar el subsidi que s'exposaran en el taulell municipal a fi de detectar possibles errors.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany anul·lat.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo… 38700".

Paraules clau: Impost Repartició IndústriaComerç Terrestres

-
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Any/expedient 1841/44

Títol formal: Espediente de posesión de los bienes del clero secular a nombre del Estado. Á 2 de setiembre.

Data: 11/09/1841 08/10/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou segueix les ordres de l'Intendent de la Província de Barcelona basades en la llei del 2 de setembre de 1841 
sobre l'alienació dels béns del clergat secular. 
Elabora llistes amb totes les possessions, censos i drets que tenien els clergues seculars al Masnou. En pren possessió. 
Recull les queixes dels clergues o comunitats antigues propietàries que han estat alienats. Notifica els canvis de propietat als 
afectats o bé als seus representants.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari: "Ley é instrucción de 2 de setiembre".

Paraules clau: Desamortització Teià Clergat

-

Any/expedient 1841/45

Títol formal: Pedido de licencias de Seguridad Pública. Á 10 de abril.

Data: 09/04/1841 07/06/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de Francesc Arimon i Domènec Bori com a comissionats per presentar una queixa al cap superior polític de la província 
sobre l'obligació de pagar unes llicències de seguretat pública per a l'any 1841. Elaboració de les llistes del afectats que han de 
pagar les llicències distribuïts per categories segons la seva activitat professional o d'oci, tot seguint les disposicions ordenades pel 
cap superior polític en una circular.
Còpia del llistat enviat per l'Alcaldia del Masnou al cap de partit (Mataró) on consten les llicències que s'han rebut durant l'any 1841.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Impost Seguretat Queixa

-

Any/expedient 1841/46

Títol formal: Espediente sobre licencias concedidas para uso de armas y cazar a los milicianos. Á 18 de setiembre.

Data: 16/09/1841 30/09/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Model de certificació feta pel secretari de l'Alcaldia del Masnou, seguint les disposicions enviades pel Sr. De Palau, que hauran de 
presentar tots els milicians que demanin una llicència de permís de caça i arma. En aquesta s'especifica que l'imprès haurà 
d'acompanyar-se de certificacions de bona conducta firmades pel capità i el major de la Milícia Nacional i de l'alcalde de la població.
Relació dels milicians als que s'ha concedit una llicència de permís d'arma i caça.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En un dels esborranys de l'expedient del 20 d'agost nota del secretari on s'especifica que Jayme Valldeneu ha estat separat de la 
matricula.

Paraules clau: Permís Armes Disposició Marinos

-

Any/expedient 1841/47

Títol formal: Presupuesto general de ingresos y obligaciones. Al jefe político. Á 18 de setiembre.

Data: 18/09/1841 06/10/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany dels pressupost municipal per a l'any 1842. Presentació del pressupost del municipal per a l'any 1842 per part de 
l'Alcaldia del Masnou al Govern Superior Polític de la Província de Barcelona. Petició de més diners per sufragar el sou del mestre 
de l'escola pública municipal. Petició per a crear una plaça de vigilant de sanitat al Masnou i deixar de dependre del vigilant de Sant 
Joan de Vilassar. Resposta del Govern Província amb la qual denega el pressupost, al·legant que estan mal fet, i les peticions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota secretari : "Boletín estraordinario 16 agosto".

Paraules clau: Pressupost Municipal Mestre Port Vigilant

-

12/06/2018 Pàgina 68 de 553



Any/expedient 1841/48

Títol formal: Espediente de Pablo Baltá profesor de primera educación, sobre pago de subsidio industrial y de comercio.Y 
José Casasa farmacéutico. Á 28 de setiembre

Data: 05/09/1841 06/10/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Pau Baltà en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou l'exempció del pagament del subsidi d'indústria i comerç i que li retornin 
les dues quotes que ja ha pagat. L'Alcaldia li denega la petició.
Petició de Josep Casassa i Estaper a l'Alcaldia del Masnou de la rebaixa de la quota del subsidi d'indústria i comerç per l'any 1841. 
Denegació de la petició al·legant que es va fer després del termini per a la rectificació de les llistes.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un ban municipal.

Paraules clau: Impost Queixa IndústriaComerç

-

Any/expedient 1841/49

Títol formal: Número de vecinos con espresión de los matriculados de Marina. Á 2 de octubre.

Data: 28/09/1841 02/10/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats del nombre d'habitants i veïns del Masnou, tot especificant el nombre de terrestres i de marins que habiten en el municipi 
enviat per l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província, com a resposta a una circular en la qual es sol·licitava el nombre exacte 
de veïns que hi havia al Masnou l'any 1841.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Estadística Marinos Terrestres Padró/Habitants

-

Any/expedient 1841/50

Títol formal: Espediente sobre quinquenio de frutos y dinero que percibían de loc curas párrocos. Á 6 de octubre.

Data: 06/10/1841 10/11/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats i comptes del valor dels fruits que corresponien al rector i capellans del Masnou en el quinquenni 1829-1833, a partir del qual 
es calculava el sou que rebran els clergues desamortitzats, segons la circular del 6 d'octubre del 1841 enviada pel Govern de la 
Província. 
Circulars enviades pel Govern de la Província amb dos models d'impresos omplerts.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un esborrany del plec de les condicions per a la lliure venta de pa.
Un dels documents és un esborrany on també consta la notificació d'un servei de bagatge pel 27 de setembre del 1941 que s'ha 
encarregat a Jayme Solà.

Paraules clau: Delme Desamortització Clergat Nòmina Transport

-

Any/expedient 1841/51

Títol formal: Espediente sobre partes al Jefe Político de las personas que se han introducido. Á 15 de octubre.

Data: 14/09/1841 03/11/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars i oficis enviats per la Junta de Seguretat Pública del Partit de Mataró i pel Govern de la Província a l'Alcaldia del Masnou 
en les quals s'ordena la vigilància dels veïns per evitar que els insurrectes seguidors de O'Donnell causin cap aldarull. Alhora 
s'ordena que tots els homes que no lliurin en la Milícia Nacional entreguin les seves armes als ajuntaments de les seves poblacions, 
i que es controli a qui s'expedeix els passaports i permisos de viatges, i qui són els forans que fan estades curtes en els pobles de la 
província.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/Públic MilíciaNacional Armes Vigilància

-

Any/expedient 1841/52

Títol formal: Espediente de señalamiento de precio en el pan. Mes de Noviembre. Á 23 de octubre.

Data: 23/10/1841 01/11/1841

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Junta de Vigilància i Seguretat Pública del Partit de Mataró enviada a l'Alcaldia del Masnou en la qual s'ordena que 
cada mes un comissionat estableixi el preu del blat i de cadascuna de les varietats de pa. Alhora, mostra la voluntat de fer un 
seguiment minuciós del compliment d'aquesta ordre per part de les persones designades pel consistori per a executar-la. 
Llistats de preus del pa i blat pel mes de novembre del 1841.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució de les esquadres de valls del 1840 en blanc.

Paraules clau: Pa Ordre/Públic Control

-
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Any/expedient 1841/53

Títol formal: Estados de fuerza, armamento y demás equipos. Tres compañías. Mes de noviembre. Á 24 de octubre.

Data: 03/10/1841 29/10/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de la Junta de Vigilància i Seguretat Pública del Partit de Mataró al capità de la 5a Companyia de l'estat de la tropa. Estats 
elaborats pel major Francesc Viladevall on consten els totals de les altes i baixes de soldats, l'armament i els materials de les 
companyies 4a, 5a, 6a i 7a del batalló del Masnou de la Milícia Nacional.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, és un esborrany d'operacions numèriques sense determinar.
Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.
En un dels llistats hi ha un error en la data ja que el document està datat el 03/10/1841 i fa referència a un document del 29/10/1841.

Paraules clau: MilíciaNacional Armes

-

Any/expedient 1841/54

Títol formal: Estados de fuerza de las compañías de Milícia Nacional. Á 2 de noviembre.

Data: 23/10/1841 02/10/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: La Junta de Vigilància y Seguretat Pública del Partit de Mataró ordena la mobilització de tots els homes majors de divuit anys i 
menors de cinquanta que no estan inclosos en els llitats de la Milícia Nacional. 
L'Alcaldia refà les llistes dels homes que composen les companyies de la Milícia Nacional del Masnou i les envia a la Junta.
Esborranys de llistes dels homes de la 5a, 6a i 7a companyies de la Milícia Nacional.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat d'homes de la 6na Companyia que forma part de l'expedient.
Nota del secretari: "4ª compañía 82/ 5ª compañía 125 / 6ª compañía 245 / 7ª compañía 249".

Paraules clau: MilíciaNacional Armes Mobilització

-

Any/expedient 1841/55

Títol formal: Espediente sobre préstamos de 1000 duros señalados por la Junta de vigilància del Partido de Mataró. Á 4 de 
noviembre.

Data: 27/10/1841 04/11/1841

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Junta de Vigilància i Seguretat Pública del Partit de Mataró enviada a l'Alcaldia del Masnou en la qual s'informa que els 
veïns contraris al govern establert han de pagar un préstec de mil duros repartits en vint cèdules. L'alcaldia respon que al Masnou 
tots els veïns són lliberals i no n'hi ha cap conservador, també informa que tots els veïns estan disposats a contribuir en el pagament 
del préstec i pregunten a la Junta com han de fer la repartició. La Junta ordena que siguin els membres del consistori els que paguin 
el préstec. L'alcaldia envia una queixa a la Junta perquè no està d'acord amb aquesta repartició i demana que la recaptació del 
préstec es faci d'una altra manera. Esborrany del llistat dels comissionats escollits per fer la repartició entre els veïns dels mil duros.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un escrit inacabat.

Paraules clau: Queixa Sanció Ordre/Públic Repartició Préstec

-

Any/expedient 1841/56

Títol formal: Suministros y recibos de transporte de reuniones solicitando su importe. Desde 11 de octubre de 1840 hasta 
20 novemebre de 1841.

Data: 02/10/1841 01/02/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació feta per l'Alcaldia del Masnou a l'Intendent Militar de la Província del pagament dels serveis prestats al Regiment 
Provincial d'Oviedo durant els seu allotjament al Masnou del 2 al 17 d'octubre del 1840. 
Rebuts dels serveis de bagatge fets per transportar les racions de pa de la seu Militar de Barcelona al poble del Masnou, i les 
despeses d'altres subministraments. Denegació de la reclamació tot al·legant que són les poblacions les que s'han de fer càrrec 
dels allotjament i els subministraments i no l'exèrcit.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació de subministraments.

Paraules clau: Subministramen Allotjament Queixa

-
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Any/expedient 1841/57

Títol formal: Espediente para la renovación del ayuntamiento para 1842. Á 20 de noviembre.

Data: 31/12/1840 01/01/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels nou electors parroquials encarregats d'escollir el nou consistori, format per dos alcaldes, tres regidors i un síndic 
procurador, per l'any 1842. Inclou: el llistat d'electors, la crida a les votacions, l'escrutini i els resultats finals i la seva exposició al 
públic. 
Notificació a Gerard Maristany Arenes del seu nomenament com a 4t regidor de l'Ajuntament per la Junta d'Electors per a l'any 1840.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Eleccions Municipal

-

Any/expedient 1841/58

Títol formal: Finiquito de documentos de la secretaria. Á 31 de diciembre.

Data: 31/12/1841 31/12/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels documents públics rebuts en la secretaria de l'Alcaldia durant l'any 1841. 
Compte del càrrec i data dels documents públics rebuts i expedits l'any 1841 per la secretaria de l'Alcaldia del Masnou. 
Certificació del total pagat per la secretaria pels documents de seguretat pública a la Tresoreria Provincial l'any 1841.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Permís Passi Ordre/Públic Comptes

-

Any/expedient 1841/59

Títol formal: Sobre formación estadística general. Á 22 de febrero.

Data: 10/03/1841 10/03/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del cap superior polític de la província de Barcelona enviada a l'Alcaldia del Masnou sobre la creació d'una estadística general 
en la qual constin els veïns, les propietats i les activitats o oficis que fan. 
Llistats dels veïns convocats per l'Alcaldia per acordar com fer l'estadística general.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels exempts de la Milícia Nacional al Masnou.
L'expedient conté un model d'imprés de llistat en blanc.

Paraules clau: Estadística Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1842/01

Títol formal: Espediente de abastos para 1842. Á 3 de enero.

Data: 18/10/1841 13/08/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords de les condicions de l'arrendament, i la subhasta dels arrendaments, per a l'any 1842, de la venta de pa, de carns, de vins i 
licors en la taverna i de l'arrendament de l'hostal municipal. Adjudicació a Miquel Prat. Llistat dels veïns que han guanyat els drets. 
Adjudicació del subministrament de carns i el dret de percebre una contribució sobre els animals que matin els altres comerciants 
establerts al Masnou per a l'any 1842. 
Aprovació del Govern de la Província de Barcelona de tots els arrendaments i condicions acordades.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " Taberna libre con el pago 1339"11" / Panaderia libre sin pago / Tiendas libres sin pago / Meson 
arriendo 1200" / Carnicerias local abasto y derechos sobre reses 2200 / Avisos Diario del 16 noviembre y Boletín 138".

Paraules clau: Pa Carn Licor Hostal Arrendament

-
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Any/expedient 1842/02

Títol formal: Espediente de los tenderos solicitanto rebaja de precio de 2666 reales 26 maravedís. Desde 5 de enero de 
1841 hasta 10 de enero de 1842.

Data: 14/12/1833 10/01/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions fetes, l'any 1841, pels vuit botiguers que regenten les botigues que hi ha al Masnou a l'Alcaldia del Masnou i al Govern de 
la Província en les quals demanen una reducció de la quota del quinquenni que correspon a 1829-1833, justificant-ho amb 
l'aprovació de la lliure venta dels productes de primera necessitat.
Denegació de les peticions per part de l'Alcaldia i del Govern de la Província.
Acord final, aprovat per totes les parts, segons el qual durant el primer semestre de l'any 1842 cada botiguer pagarà la quota que li 
correspon dels 2666 rals i 26 maravedís de billó que estaven establerts i que durant els sis mesos restants pagaran la quota que els 
correspon dels 1187 rals i 22 maravedís de billó.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'encapçalament d'un document no identificat.
Nota del secretari en la camisa: "La aprovación de la Diputación Provincial a 1187 reales el primer cupo por medio año".
Dintre de l'expedient hi ha una certificació, del 7 d'agost del 1839, en la qual consta la bona conducta de José Maria de Aviñó, a fi 
d'obtenir un passaport per anar a l'Habana.

Paraules clau: Impost Queixa Quinquenni Passaport Marinos

-

Any/expedient 1842/03

Títol formal: Espedientes de sobre aguas: Pedro Bertran, Domingo Llampallas, Josefa Bertran y Juan Fontanills. Desde 12 
de noviembre 1851 hasta 10 de enero 1842.

Data: 05/10/1841 12/01/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes per les destrosses que provoquen les baixades d'aigua pels torrents Xic i Gros i les conduccions de clavegueram del carrer 
de Sant Francesc i peticions d'obres per minimitzar-ne els desperfectes, presentades durant l'any 1841 a l'Alcaldia del Masnou per 
Josefa Bertran Pagès, muller d'Antoni Pagès, Joan Fontanills, Domènec Llampallas i Gabriel Sala. 
Acords municipals per acceptar les peticions i designar arquitectes que estudiïn el cas. Informes dels arquitectes. Queixa de Pere 
Bertran feta a l'alcaldia sobre l'escala que Domènec Llampallas ha construït en la seva propietat i que li fa nosa. Acord municipal pel 
qual es dóna la raó a Pere Bertran.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Una de les dates (1851) que apareix en el títol de l'expedient tant en la camisa com en els llistat dels secretaris és incorrecta, la 
persona que ha confós el 1851 amb el 1841.
Dintre de l'expedient hi ha una petició d'exempció de la Milícia Nacional del 22 d'octubre del 1841 d'en Francesc Arnau y Gavanach.

Paraules clau: Obra Particular Torrent Clavegueram MilíciaNacional

-

Any/expedient 1842/04

Títol formal: Cuentas de propios. Á 30 de enero.

Data: 30/01/1842 15/03/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 38

Estat de conservació: Bo

Descripció: Compte anual de despeses i ingressos de l'Alcaldia del Masnou de l'any 1842. Inclou llistats dels diferents ingressos i de despeses, 
destaquen els llistats i rebuts de les despeses de secretaria, de les despeses ocasionades per l'arranjament de la carretera després 
del temporal, de les ajudes de beneficència lliurades als presos, pobres, expòsits i malalts mentals, de les despeses per 
allotjaments de tropes, suboficials i oficials.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un borador d'un dels documents que el componen.

Paraules clau: Comptes Propis/arbitris Allotjament Beneficència Centre

-

Any/expedient 1842/05

Títol formal: Espediente para la elección de un Diputado y un suplente. Á 6 de febrero.

Data: 18/01/1842 10/02/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern Polític de la Província de Barcelona de fer unes eleccions per escollir un diputat per a les Corts i un suplent en el 
mes de febrer del 1842.
Avís públic de la celebració de les eleccions per escollir els dos representants a Corts en el Districte del Masnou, que compren els 
pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Sant Cristòfol de Premià o Premià de Mar. Rectificació de les llistes 
d'electors. Convocatòria per celebrar les eleccions entre 6 i 10 de febrer en la Casa rectoral del Masnou, i suspensió de les 
eleccions perquè el nombre de votants no fou el mínim suficient per a constituir les meses electorals en cap dels dies establerts.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany on tan sols consta encapçalament i la data 16 gener 1842
Nota del secretari en la camisa: "Días 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero. No se constituyó la mesa".
Dintre de l'expedient hi ha un esborrany en el qual a més a més d'un document de l'expedient hi trobem un borrador que parla del 
pagament d'un servei de remplaç.

Paraules clau: Eleccions Estatal MilíciaNacional

-
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Any/expedient 1842/06

Títol formal: Espediente de Mariano Torrents sobre restricciones de la venta de vino. Á 8 de febrero.

Data: 16/01/1842 29/01/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa formal feta per Marià Torrent en representació de tot els venedors de vins legals del Masnou a l'Alcaldia en la qual demanen 
que s'obligui a pagar el quinquenni i a obtenir una parada en el carrer a tots els venedors de vi, proveïments dels pobles de l'interior, 
que il·legalment venen vi per les cases particulars, com es obligar anteriorment als venedors de pa. 
L'Alcaldia envia la queixa al Govern de la Província. Resolució del Govern provincial segons el qual l'Alcaldia de Masnou ha de dur a 
terme les peticions presentades en la queixa i sancionar a aquells venedors que actuïn il·legalment, alhora que ha d'incrementar la 
vigilància per a prevenir possibles irregularitats.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Licor Queixa Il·legal Impost

-

Any/expedient 1842/07

Títol formal: Espediente de indultados que han pasado a residir. Á 10 de febrero.

Data: 10/02/1842 16/05/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Indult i ordre de confinament al Masnou durant el mes de febrer de Pere Sobrevia, espardenyer de Granollers, informant a les 
autoritats municipals del Masnou que el tinguin sota vigilància. Permís del mes de maig perquè pugui tornar al seu poble d'origen.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " Dia 10 de Febrer de 1842. Pedro Sobrevia, alpargatero de Granollers".

Paraules clau: Granollers Indult Confinament

-

Any/expedient 1842/08

Títol formal: Sobre venta de sal. Á 11 de febrero.

Data: 11/02/1842 13/02/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Convocatòria d'una reunió promoguda per l'Alcaldia del Masnou a fi d'informar a tots els minoristes que venen sal al Masnou de les 
noves disposicions acordades pel Comissionat de la Sal de la Província de Barcelona. Queixes del comerciants sobre les noves 
exigències i negació de vendre'n més fins que no es resolgui el problema. Acord municipal d'intervenir en el problema tot al·legant 
que la sal és un producte bàsic i s'ha d'assegurar-ne la venta.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a Francisco Viladevall.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 149 del 1841 y número 9".

Paraules clau: Sal Queixa Disposició

-

Any/expedient 1842/09

Títol formal: Espediente sobre multa de 500 reales por no haber cumplido el remplazo. Á 11 de marzo.

Data: 30/01/1842 07/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de cinc-cents rals de billó per una multa imposada pel Govern de la Província al consistori del Masnou cessant de l'any 
1841, per incomplir el pagament d'un reemplaç d'homes en 1840. 
Resposta de l'Alcaldia del Masnou en què denega l'incompliment i acusa del fet a Teià. 
El Govern de la Província no accepta les al·legacions de l'Alcaldia del Masnou. Ofici on es prova que els regidors cessats del 
consistori masnoví han pagat la part que els pertocava i que per tant no seria lícit que paguessin la sanció.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Sanció MilíciaNacional Teià

-

Any/expedient 1842/10

Títol formal: Padrón del vecindario con su estracto.

Data: 28/02/1842 02/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Resum amb el total de població, dividida en mariners i terrestres, i de nombre veïns (mariners i terrestres) per carrers. Extracte del 
padró general amb el nom, 1r cognom, edat, carrer on viu i ofici de cada cap de família.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un full d'un estat dels fons municipals.
Nota del secretari en la camisa: Boletín oficial 23".

Paraules clau: Estadística Padró/Habitants

-
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Any/expedient 1842/11

Títol formal: Relación de los oficiales elegidos de la Milícia Nacional. Á 2 de marzo.

Data: 02/03/1842 06/09/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Resultats de l'elecció del capità, tinents (primer i segon) i subtinents (primer i segon) de les 4a, 5a, 6a i 7a companyies del 4t batalló 
de la Milícia Nacional del Masnou.
Llistat dels membres de la 4a companyia en l'any 1842.
Esborranys de les llistes on consten els subjectes de la 5a i 6a companyies que han rebut armes i municions.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient hi ha uns llistats d'armes lliurades que no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: MilíciaNacional Elecció Comandaments Armes

-

Any/expedient 1842/12

Títol formal: Relación de las balanzas, pesas y medidas del Común para servicio de la plaza pescadería. Á 4 de marzo.

Data: 04/03/1842 04/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificat en què consten els pesos i mesures municipals que s'utilitzen en la plaça pública i la peixateria, i que es lliuren a Maria 
Puig i Oliver, que queda encarregada de custodiar-los i lliurar-los als comerciants que els demanin, alhora que queda encarregada 
de cobrar l'impost d'establiment en la plaça pública i peixateria municipal.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un decret de mobilització de la Milícia Nacional del 1836.

Paraules clau: Pesos/Mesures Impost Plaça/Pública MilíciaNacional

-

Any/expedient 1842/13

Títol formal: Segundas elecciones de un Diputado à Cortes y su suplente. Para el 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo.

Data: 21/02/1842 11/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern Polític de la Província de Barcelona de fer unes eleccions per escollir un diputat per a les Corts i un suplent en el 
mes de març del 1842. 
Còpia de l'acta de les eleccions celebrades entre el 6 i el 10 de març del 1842, en les quals després de la constitució de la mesa 
electoral, es votaren als candidats Gregorio Llorer, Josep Tomàs i Riera i Josep Safont, i s'enviaren els resultats a la Junta electoral 
de la capital de la Província.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat de veïns que encara no han pagat els impostos.
Nota del secretari en la camisa: "Copia del Acta".
En l'acta es fa referència a "el archivo del ayuntamiento de este pueblo".

Paraules clau: Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1842/14

Títol formal: Reparto del subsidio de comercio de la Marina. Á 7 de marzo.

Data: 07/03/1844 07/03/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició dels 33.984 rals de billó, del subsidi de comerç corresponent a l'any 1842, entre els "individuos de marina" o marins, amb 
l'augment corresponent a les despeses de cobrament pel subsidi de comerç.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un examen de l'escola pública del del Masnou del 28 de febrer del 1841.

Paraules clau: Impost Repartició Marinos IndústriaComerç Examen

-

Any/expedient 1842/15

Títol formal: Listas de Milicia Nacional. Á 14 de marzo.

Data: 04/03/1842 14/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Comissió Subalterna Auxiliar a l'Alcaldia del Masnou en la qual demana que li enviï un llistat amb la lleva general, 
dividint els homes en les quatre companyies de la Milícia Nacional. 
Esborranys i còpies de les llistes enviades per l'Alcaldia on consten els homes entre 15 i 50 anys susceptibles de fer el servei de la 
Milícia Nacional, indicant la classes, l'edat, la professió, l'estat i el nombre de fills. 
Resum numèric de la lleva i un llistat dels nous veïns mobilitzats l'any 1842 classificats per carrers.

Tema: Serveis militars

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " 4- 94 / 5-95 / 6-208 / 7-227 / total 624 / matriculados 422 / terrestres 132".
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esbòs fet possiblement pel secretari en el qual hiha una planta d'un cementiri.

Paraules clau: MilíciaNacional Marinos Mobilització Lleva

-
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Any/expedient 1842/16

Títol formal: Espediente de Milícia Nacional. Estados de fuerza, armamento y recomposición de armas. Á 15 de marzo.

Data: 29/01/1842 30/04/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordres de la Comissió Provincial de la Milícia Nacional, enviades per la Comissió Subalterna Auxiliar Orgànica del Partit de Mataró, 
a l'Alcaldia del Masnou en les quals demana que s'elaborin estats periòdics de la munició de les tropes, que es segueixin la 
normativa d'organització establerta i es controli les companyies de la Milícia Nacional de les poblacions. 
Estats de la munició elaborats per l'Alcaldia del Masnou del 15, 20 i 21 de març del 1842.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Armes Disposició

-

Any/expedient 1842/17

Títol formal: Espediente de don Juan Fontanills sobre establecimiento de terreno en la Mezquita. Á 15 de marzo.

Data: 15/03/1842 30/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Joan Fontanills a l'Alcaldia del Masnou per a construir una casa en el terreny anomenat la Mesquita, en la part nord del 
carrer de Sant Josep, tot proposant alhora deixar un tros de terra, per a obrir un carrer de trenta pams, entre la seva propietat i la de 
Pere Duran. Decret municipal en què s'accepta la petició.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un ban de la convocatòria de l'elecció de diputats a Corts del 1836.

Paraules clau: Obra Particular Obertura/Carrer

-

Any/expedient 1842/18

Títol formal: Espediente autorizando á 4 nacionales para la custodia y guarda de frutos, y contrabando y malechor. Á 15 de 
marzo.

Data: 15/03/1842 25/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes fetes a l'Alcaldia del Masnou per propietaris i proveïdors de carns del Masnou perquè alguns forners d'Alella i Sant Cristòfol 
de Premià venen als vianants sense permís i fan malbé tot el que troben. 
Esborranys d'acords municipals en els quals s'estableix la creació d'un cos de guàrdies format per quatre persones que 
s'encarregaran de vigilar el terme municipal. Els escollits són Joan Riqué, Jaume Canals, Manuel Verdaguer i Francesc Torelló.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Queixa Ordre/públic Vigilant Alella Premià

-

Any/expedient 1842/19

Títol formal: Pliegos de cargos de contribuciones. Á 26 de marzo.

Data: 04/03/1842 26/03/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plec de càrrecs dels 1.924.121 rals de billó del cadastre i altres contribucions corresponents al Masnou i Teià l'any 1842. 
Notificació de la Intendència de Rentes de la Província de Barcelona, en la qual informa als pobles del Masnou i Montgat que 
l'import del subsidi d'indústria i comerç corresponent a l'any 1842 és de 38700 rals de billó.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Catastro y demás 1924121 reales / subsidio 38700".

Paraules clau: Impost Recaptació Teià Montgat

-

Any/expedient 1842/20

Títol formal: Espediente sobre construcciones presentadas en este año. Á 19 de abril.

Data: 19/04/1842 31/12/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 36

Estat de conservació: Bo

Descripció: Originals i esborranys de peticions presentades a l'Alcaldia del Masnou per a construir cases o fer obres en cases de la seva 
propietat, o bé paralitzar obres que s'estan executant en la Carretera Nacional de: Josep Duran, Francesc Riera, Mariàngela Rosés 
de Gibernau, Pere Suñol, Salvador Font, Ignasi Calello, Josep Antoni Estaper, Carles Font i Argimon, Pau Olivé i Rosa Ferrer. 
Originals i esborranys dels decrets municipals pels quals es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte representant de l'Alcaldia 
i els informes de l'arquitecte, quan es necessari per resoldre el permís; i dels decrets municipals que accepten o no la petició. 
Peticions de Gaspar Malet Casas i de Jaume Pagès Pla a l'Alcaldia del Masnou d'una exempció dels allotjament de tropes al·legant 
el mal estat de conservació de les seves propietats. Denegació de les peticions per part de l'Alcaldia després de fer una 
comprovació de l'estat de les finques.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Les peticions estan classificades en tres grups i numerades.

Paraules clau: Obra Particular Queixa Allotjament

-
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Any/expedient 1842/21

Títol formal: Elección parcial de dos senadores a propuesta en lista triple. Á 20 de abril.

Data: 26/01/1841 21/07/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del cap superior polític de la província de convocar eleccions per escollir dos senadors. Avisos públics, preàmbuls i les tres 
convocatòries per l'elecció parcial de dos senadors entre tres candidats preseleccionats, que s'anul·laren perquè no es presentaren 
suficients electors per formalitzar les meses electorals. Llistats dels electors del Districte del Masnou ( format per les poblacions del 
Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Cristòfol de Premià i Sant Pere de Premià) del febrer del 1841 i el suplement de la llista del febrer 
del 1842.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era una altra camisa d'un expedient de l'any 1828.
Nota del secretari en la camisa: " Días 20, 21, 22, 23 y 24 abril no sé formó mesa. / Otra días 29, 30, 31 mayo y 1 y 2 de junio. / Otra 
días 17, 18, 19, 20 y 21 de julio."

Paraules clau: Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1842/22

Títol formal: Espediente de copias de representaciones para la carretera de Vich. Á 27 de abril.

Data: 18/04/1842 18/06/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de l'Alcaldia del Masnou i de Granollers perquè la carretera que va a la Plana de Vic des del Masnou tot passant per Alella 
i Granollers sigui reparada i condicionada justificant-ho amb la idea que facilita el comerç millor que la carretera oficial que passa per 
Montmeló.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Granollers Via/Pública Queixa Alella Reparació

-

Any/expedient 1842/23

Títol formal: Espediente de reparto por menor del subsidio industrial y de comercio. Á 3 de marzo.

Data: 12/04/1842 03/05/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns terrestres de dedicats al comerç i la indústria classificats per classes. Repartició dels 4716 rals de billó per veí dels 
38700 rals de billó corresponent al subsidi industrial i de comerç, incloses les despeses de cobrament, que han de pagar els veïns 
que es dediquen al tràfic de mercaderies i comerç terrestre l'any 1842 al Masnou.
Llistat on consten les modificacions admeses, després de comprovar les peticions de rebaixa i les altes, del subsidi de comerç i 
indústria per l'any 1842.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa del document: " Cupo: 38700 reales de vellón".

Paraules clau: Impost Repartició Terrestres

-

Any/expedient 1842/24

Títol formal: Padrón de carros y caballerías. Á 3 de mayo.

Data: 11/03/1842 22/07/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Comissió de Bagatges del Partit de Mataró per l'Alcaldia del Masnou en la qual demana l'elaboració quadrimestral (en 
els mesos de gener, juliol i octubre) d'un padró de carruatges i cavalls. Esborranys i còpia del padró del 16 de maig del 1842. 
Petició de l'Alcaldia del Masnou a la comissió de bagatges d'una ampliació del termini per presentar el padró ja que ha vingut un nou 
veí a Alella de Mar (Salvador Colomer) i s'ha de refer el padró.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un document del 28 de febrer del 1842 sobre el corral públic.

Paraules clau: Transport Cavall Impost Corral

-

Any/expedient 1842/25

Títol formal: Espediente de Miquel Vilá para celebrar juicio de conciliación con el apoderado de Jaime Estaper. Á 12 de 
mayo.

Data: 17/02/1842 17/05/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Judici de conciliació entre Miquel Vila i Gurri i Bartomeu Jaume Estaper per resoldre una demanda per unes obres fetes en una 
propietat de Miquel Vila sense permís. Delegació de la representació de Bartomeu Estaper en l'apoderat Josep Safont, ja que el dit 
Estaper es troba de viatge. Negativa de l'apoderat Josep Safont de venir fins al Masnou per celebrar el Judici al·legant que es pot fer 
a Mataró, també demana que es postergui el judici ja que ha emmalaltit i no es pot presentar.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions:

Paraules clau: Obra Privada Judici

-
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Any/expedient 1842/26

Títol formal: Espediente sobre baja de subsidio de Juan Vilá y Roldós, Juan Ribas y Humet y Juan Duran panadero. Á 28 
de mayo.

Data: 11/05/1842 07/06/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions a l'Alcaldia del Masnou de Joan Duran, forner, Joan Ribas i Humet, sastre, i Joan Vila Roldós, notari, d'una rebaixa del 
subsidi d'indústria i comerç per l'any 1842. Decrets que deneguen les dues primeres peticions i accepten la tercera.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un borador de la relació dels carros subministrats per l'Alcaldia del Masnou pel 
transport de tropes de l'1 de febrer fins al 21 de maig del 1842.

Paraules clau: Impost Queixa IndústriaComerç Transport

-

Any/expedient 1842/27

Títol formal: Espediente de notificación a don Juan Vila y Roldós, escelentísimo, para la saca de un testamento en la 
rectoria de Alella. Á 9 de junio.

Data: 07/06/1842 09/06/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del jutge de Primera Instància de Mataró, Pantaleón Garnica, a fi de resoldre una sol·licitud de Josep Estaper d'Alella, al 
secretari de l'Alcaldia del Masnou de què convoqui al notari Joan Vila Roldós a fi que tregui una còpia del testament, fet davant del 
capellà d'Alella el 1692, de Francesca Galbany i Gurí, vídua de Bernardo Galvany; fent-hi constar totes les esmenes i parts 
equivocades.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Testament Privada Herència

-

Any/expedient 1842/28

Títol formal: Espediente sobre el camino de la Yglesia. Á 3 de junio.

Data: 03/06/1842 18/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició feta a l'Alcaldia per Esteve Castellar, apoderat de Joan Fontanills, demanant que es faci una alineació del carrer que porta 
fins a l'església parroquial a fi que es pugui presentar un projecte per edificar uns terrenys que té el senyor Fontanills en aquests 
carrer.
Queixa d'Esteve Castellar feta a l'Alcaldia del Masnou perquè li fan pagar el subsidi d'Indústria i Comerç i l'impost de carrers 
corresponent a l'any 1842, quan ell ja no és veí del Masnou, ara viu a Premià, i tan sols exerceix com apoderat de dos propietaris de 
la població.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació del 31 de desembre del 1842 dels beneficis 
obtinguts pel Comú l'any 1841.
Nota del secretari en la camisa: " Don Juan Fontanills y don Estevan Castellar".

Paraules clau: Queixa Impost Alineació Obra

-

Any/expedient 1842/29

Títol formal: Espediente contrata de cortantes. Á 1 de junio.

Data: 11/06/1841 11/06/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plec de condicions acordades per l'Alcaldia que haurà de respectar i seguir Madrona Buscarons, encarregada de les carnisseries del 
Comú.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc
En la camisa consta l'any 1841 i posteriorment es va afegir darrera del número 29: "bis", però el secretari va llistar aquest expedient 
en l'any 1842.

Paraules clau: Carn Disposició Municipal

-

Any/expedient 1842/30

Títol formal: Presupuesto de gastos públicos ordinarios para 1842. Aprobación de la Diputación Provincial. Á 15 de junio.

Data: 08/12/1841 15/06/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou presenta al Govern de la Província de Barcelona el pressupost d'ingressos i despeses de Propis per a l'any 
1842, a fi de que l'aprovi. Acceptació del pressupost per part del Govern de la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Pressupost Municipal Propis/Arbitris

-
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Any/expedient 1842/31

Títol formal: Estados de Milicia Nacional con espresión de la armada y desarmada. Á 18 de juny.

Data: 18/06/1842 18/06/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: La Comissió Auxiliar Orgànica del Partit de Mataró de la Milícia Nacional ordena a l'Alcaldia del Masnou que enviï un estat de les 
quatre companyies de la Milícia Nacional existents en la població, segons el model d'imprès que adjunta, tot especificant el nombre 
d'armes que tenen les companyies, el nombre d'homes que les composen, diferenciant els que estan armats dels que no ho estan.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: MilíciaNacional Armes

-

Any/expedient 1842/32

Títol formal: Espediente sobre número de vecinos y almas. Dada al Jefe Político. Á 6 de julio.

Data: 06/07/1842 22/10/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Anunci en el Butlletí oficial de la Província de l'ordre del cap superior polític de la província de Barcelona d'enviar totes les alcaldies 
de la seva jurisdicció una estadística en la qual constin el nombre de veïns i del d'habitants de les seves poblacions.
Petició de l'Administració de Rentes de Mataró a l'Alcaldia del Masnou del nombre de veïns i habitants que té la població. Resposta 
de l'ordre i la petició de l'Alcaldia amb les dades.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial 76".

Paraules clau: Estadística Municipal Padró/Habitants

-

Any/expedient 1842/33

Títol formal: Estracto o padrón de almas de la província de Barcelona. Á 6 de julio.

Data: 06/06/1842 28/06/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia impresa del padró del veïnat de la Província de Barcelona, elaborat pels ajuntaments en compliment de la llei de 
reemplaçament del 2 de novembre del 1837, enviat pel Govern de la Província a l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Població

Observacions:

Paraules clau: Estadística Provincial Padró/Habitants

-

Any/expedient 1842/34

Títol formal: Espediente sobre la aparición de un cadáver en la orilla del mar. Á 16 de julio.

Data: 16/07/1842 29/07/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Bo

Descripció: Diligències instruïdes per l'alcalde del Masnou sobre la mort accidental per ofec, quan es banyava en el mar acompanyat de dos 
companys, del soldat d'infanteria Guillermo Sánchez del Regiment 6è de Saboya. Investigació de la identitat del mort, de la causa 
de la mort, informe de l'autòpsia duta a terme pels metges designats per l'alcalde, i l'enterrament del cadàver en el cementiri del 
Masnou. Informe i notícies amb totes les dades del cas enviades al cap superior polític de la província, les autoritats militars i el 
Jutjat de 1a Instància de Mataró.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1842.
Nota del secretari en la camisa: "Diligencias instruidas y archivadas según / orden del juez de 1ª instancia".

Paraules clau: Platja Defunció Cementiri Platja

-

Any/expedient 1842/35

Títol formal: Espediente para la recomposición de la carretera principal. 2413 varas. Á 18 de julio.

Data: 10/07/1841 18/07/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del cap polític de la província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou de millorar la Carretera Principal (que va des de Barcelona 
a França), per això, a partir dels estudis fets pel Cos Nacional d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, s'elabora un pressuposts del 
cos de les obres.
Queixa de l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província en la qual al·lega que no pot pagar la part que li pertoca de l'obra, la 
corresponent a la reparació dels trams que travessen la població. La resposta del Govern provincial és que rebrà una sanció si no 
paga. L'Alcaldia demana al Govern provincial utilitzar els diners destinats al pagament de la reparació de la Carretera de Vic per a 
pagar les obres de millora de la Carretera Nacional.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació del 1841 en la qual s'informa que Jayme Maristany 
és la persona d'entregar en la Tresoreria Provincial de Barcelona la recaptació de la contribució estraordinari de Guerra
Nota del secretari en la camisa: inporte 91612 reales de vellón / 2ª estado / varas 5559 reales de vellón / cargos de piedra 9590 a 8 
reales 81515 / jornales 1493 a 7 reales 1031 / totales 91546".

Paraules clau: Reparació Via/Pública Pressupost Impost

-
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Any/expedient 1842/36

Títol formal: Sobre la autorización de las licencias para uso de armas libradas. Á 22 de julio.

Data: 20/08/1841 01/08/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de l'any 1842 de les llicències per a ús d'armes i caça. Peticions per a protegir els ramats d'ús d'armes i les peticions de 
llicències de caça per una any de Joan Sors, Gaspar Sors, Josep Sors, Joan Buch, Pere Mitjans i Miquel Pascual.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " En 22 de julio: autorización nuevamente / Don Gaspar Sors, don Juan Sors y don / José Sors".

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1842/37

Títol formal: Espediente de los predios rústicos y urbanos, productos anuales, usos à que estan destinados y 
contribuciones que satisfacen. Á 31 de julio.

Data: 31/07/1842 31/07/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Resum de l'estat demostratiu de tots els predis rústics i urbans comunals que gaudeix la població del Masnou, especificant-ne el 
rendiment que se'n treu, l'ús al qual estan destinats i la contribució que es paga.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Impost Propis/Arbitris Rústica Urbana

-

Any/expedient 1842/39

Títol formal: Espediente de Juan Pagés. Á 10 de agosto.

Data: 10/08/1840 04/09/1840

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Joan Pagès a l'alcaldia del Masnou per edificar una casa en uns terrenys de la seva propietat situats en el carrer de Sant 
Francesc, en la peça de terra coneguda com Roca de Xeix. Nomenament de Miquel Garriga i Roca com arquitecte representant de 
l'ajuntament. Informe de l'arquitecte on es detalla com haurà de ser l'alineació del carrer i les mides exteriors que haurà de tenir 
l'edifici de nova planta.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1840.
Les dates de l'expedient no corresponent a l'any en què ha estat classificat pel secretari, l'expedient és de l'any 1840 i el secretari 
l'ha classificat en l'any 1842.

Paraules clau: Obra Privada Alineació

-

Any/expedient 1842/40

Títol formal: Relación de los individuos del clero y sus rentas antes de la ley de 14 de agosto del 1841. Á 16 de agosto.

Data: 16/08/1842 16/08/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació del rector, capellans i altres membres del clergat que vivien al Masnou abans de la llei del 14 d'agost del 1841, indicant-ne 
les rentes i propietats que tenien. 
El llistat ha estat revisat pel rector de la parròquia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Clergat Desamortització Bens Censos

-

Any/expedient 1842/41

Títol formal: Espediente para la contrata de 3.160 cargos de piedra para la reparación de la carretera. Á 17 de agosto.

Data: 13/08/1842 30/08/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Concurs per contractar la compra dels 3.160 càrrecs de pedra per reparar els trams del camí ral que van des de la riera Font de 
Montgat fins a la riera d'Alella i d'aquesta fins al Torrent Mañá de Premià. Avís a tots els veïns de les poblacions afectades (Tiana, el 
Masnou, Alella i Teià) de la celebració del concurs. Esborrany de l'acta de la subhasta que queda deserta ja que cap veí presenta 
cap oferta.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Reparació Via/Pública Concurs

-
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Any/expedient 1842/42

Títol formal: Espediente de Manuela Escarpenter en solicitud del pago de pensiones. Desde 8 de mayo de 1839 hasta 20 de 
agosto de 1842.

Data: 14/12/1838 12/07/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions fetes per Manuela Escarpenter primer a l'Alcaldia de Teià, i després, quan és informada del canvi de jurisdicció, a 
l'Alcaldia del Masnou, del cobrament de dues pensions d'uns censals morts que afecten a unes finques del comú. L'Alcaldia accepta 
el deute i demana la conformitat del Govern provincial per a pagar. Conformitat del pagament per part del Govern provincial, ja que 
considera justa la reclamació.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Pensió Cens Queixa Teià

-

Any/expedient 1842/43

Títol formal: Espediente de Pedro Pagés y Colomer sobre ecsención dels servicio de Milícia Nacional. Á 16 de setiembre.

Data: 07/09/1842 10/09/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia i original de la petició de Pere Pagès i Colomer a l'Alcaldia del Masnou de l'exempció per inutilitat física del servei de la Milícia 
Nacional tot al·legant, mitjançant un certificat mèdic, que pateix asma.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un document de l'octubre del 1842.

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció

-

Any/expedient 1842/44

Títol formal: Espediente sobre aparición de un cadàver de un hombre desnudo, arrojado por el mar, en la playa de este 
pueblo. Á 24 de setiembre.

Data: 24/09/1842 10/10/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies de les diligències per aclarir el cas del mort trobat en la platja del Masnou el 23 de setembre del 1842. La Junta 
de Sanitat Municipal informe a l'alcalde i les autoritats sanitàries, polítiques i judicials de la província. Es fan informes per esbrinar la 
causa de la mort, els metges designats per l'Alcaldia practiquen una autòpsia del cadàver. No s'aconsegueix identificar al difunt. 
Finalment, després de certificar què la causa de la defunció era haver-se ofegat en el mar, s'enterra al difunt i es tanca el cas.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Diligencias por sanidad / diligencias por el juez de 1ª Instància".

Paraules clau: Platja Cementiri Defunció

-

Any/expedient 1842/45

Títol formal: Espediente de eleccción de señores ofivciales de las compañías 5ª y 7ª, y sargentos y cabos. Á 25 de 
setiembre.

Data: 21/09/1842 25/09/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció del capità, tinents (primer i segon) i subtinents (primer i segon) de la 5a i de la 7a companyies de la Milícia Nacional del 
Masnou, seguint les ordres del comandant del 4t batalló de la Milícia Nacional del Partit de Mataró.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Elecció Comandaments MilíciaNacional

-

Any/expedient 1842/46

Títol formal: Reparto de contribuciones del culto y clero por un año. Desde 1º de octubre de 1841 hasta 30 de setiembre de 
1842.

Data: 31/03/1842 31/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord de la creació de la Comissió per a la repartició de la contribució de Culte i Clergat sobre la riquesa territorial i industrial per un 
any. Escala de la repartició de la contribució. Reclamacions fetes pel rector del Masnou, l'any 1843, a l'Alcaldia del Masnou demanat 
que li paguin la part que encara li resta cobrar de la contribució corresponent a l'any 1842.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era una altra camisa d'un expedient del 1830.
Nota del secretari en la camisa: " Desde 1 de octubre 1841 à 30 de setiembre 1842 / Cupos: por territorial 4763 reales de vellón / por 
subsidio 1190'26 reales de vellón / total 5953'26 reales de vellón".
Dintre de l'expedient hi ha cinc esborranys amb comptes en els quals a més a més de documents de l'expedient hi trobem 
certificacions anulades i esborranys de cartes inacabades.

Paraules clau: Clergat Contribució Repartició Queixa

-
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Any/expedient 1842/47

Títol formal: Manda Pía Forzosa de 1840 y 1841. Á 20 de octubre.

Data: 21/10/1832 01/01/1841

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que van pagar els llegats pietosos forçosos el primer semestre del 1832 i els anys 1840 i 1841

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Contribució Beneficència

-

Any/expedient 1842/48

Títol formal: Solicitando rebaja del subsidio ordinario. Desde 10 enero 1841 hasta 25 de octubre 1842.

Data: 10/01/1841 25/10/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona d'una rebaixa de la quantitat que ha de pagar pel subsidi 
d'indústria i comerç dels anys 1841 i 1842, tot al·legant que la riquesa industrial de la població ha minvat en aquests dos anys com a 
conseqüència de la venda de vaixells i dels naufragis que han patit alguns veïns. Adjunta llistats dels veïns que han de pagar el 
subsidi indicant l'activitat que exerceixen i un llistats dels vaixells que s'han donat de baixa al Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Queixa Marinos Vaixell IndústriaComerç

-

Any/expedient 1842/49

Títol formal: Reparto del guarda frutos según las tierras que posee cada propietario. Á 14 de diciembre.

Data: 01/01/1842 14/12/1842

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat del propietaris agrícoles del Masnou l'any 1842 indicant el valor de les parcel·les de terra que posseïen. Comptes per a 
calcular el valor. 
Llistat de la guàrdia de la verema de raïm de l'any 1842 de les parcel·les agrícoles d'Ocata.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.
A més a més entre els documents simples de l'expedient trobem una carta del secretari del 18 de novembre del 1842 on es fa 
referència a un ramat del poble de Premià que sense permís ha apsturat en uns terrenys comunals del Masnou, cosa que justifica 
que s'autoritzi al Masnou a matar alguns animals i quedar-se'ls

Paraules clau: Collita Vigilant Impost Carn Control

-

Any/expedient 1842/50

Títol formal: Finiquito de documentos de seguridad pública. Á 31 de diciembre.

Data: 01/01/1843 01/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació de la quantitat total pagada per la secretaria pels documents de Protecció i Seguretat Pública a la Tresoreria Provincial 
expedits al Masnou durant l'any 1842.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Permís Seguretat

-

Any/expedient 1842/51

Títol formal: Espediente de los pagos hechos al cura párroco y vicario de la contribución del culto y clero. Á 31 de 
diciembre.

Data: 11/02/1842 31/12/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels rebuts i les quantitats que s'han pagat al rector i al vicari del Masnou corresponen a l'últim trimestre del 1841 i a l'any 
1842. 
Certificacions on consten dels diners que han rebut el rector i el vicari del Masnou i els que els falta cobrar pel sou que s'ha estipulat 
per l'any 1842. 
Reclamació de l'Alcaldia del Masnou a la de Teià del pagament de la part que li pertoca del subsidi del culte i clergat per l'any 1842.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 4 de febrer del 1842.
Nota del secretari en la camisa: "Cupos: Taya y Masnou 9526 (catastro) y 238 reales '17 / (subsidio) / Total 11907 reales 17 / Mitad 
5953 reales 26".

Paraules clau: Clergat Impost Nòmina Queixa Teià

-
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Any/expedient 1842/52

Títol formal: Documentos de Francisco Sales que se presentava por sustituto y no fue admitido.

Data: 14/02/1842 18/02/1842

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions de baptisme, de bona conducta i el consentiment patern presentats per Francesc Sales a l'Alcaldia del Masnou a fi de 
ser escollit com a substitut en la lleva del 1840-1841.

Tema: Serveis militars

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.

Paraules clau: MilíciaNacional Lleva Substitut Quinta

-

Any/expedient 1842/53

Títol formal: Espediente de los documentos de los individuos que se han presentado para la quinta del 1840 y 1841.

Data: 15/10/1837 15/04/1842

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Originals i esborranys de les peticions per ser escollits substituts dels escollits en la lleva d'homes dels anys 1840 i 1841 de Magí 
Gual, Josep Tall i Rius i Francesc Sales. Elecció de Magí Gual com a substitut del reemplaç per l'exèrcit. 
Nomenament fet per l'Alcaldia del Masnou de Bartomeu Mayol com a delegat de la població per escollir els substituts per a la lleva 
dels anys 1840 i 1841, en la qual es destinarà un home a l'exèrcit un altre home a la Milícia Provincial. 
Els substituts escollits són Joaquim Teixeira i Agustí Torres.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari en la camisa: "Día 29 enero Magin Gual para el ejercito 1 / Día 24 de febrero José Joaquin Texeira para ejercito / 
100...26 / Día 8 marzo Agustín Torras para Milicias / Provinciales 86".
No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.

Paraules clau: Quinta Lleva MilíciaNacional Substitut Exèrcit

-

Any/expedient 1843/01

Títol formal: Pesas y balanzas ecsistentes en las carnicerías. Á 1 de enero.

Data: 01/01/1843 01/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les balances i pesos que hi ha en les carnisseries de Can Suñol, en la Carnisseria Principal 1r de Gener, i en la 
Carnisseria del Eucata (Ocata), propietat del municipi.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació de bona conducta de Pere Duran i Bosch per obtenir 
un passaport del 2 de desembre del 1842.

Paraules clau: Pesos/Mesures Carn Municipal Passaport Ocata

-

Any/expedient 1843/02

Títol formal: Espediente de elección de consejales para 1843. Á 2 de enero.

Data: 15/12/1842 02/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels nou electors parroquials encarregats d'escollir el consistori per l'any 1843, format per dos alcaldes, tres regidors i un 
síndic procurador. Inclou: el llistat d'electors, la crida a les votacions, l'escrutini, els resultats final, la presa de possessió del càrrec 
dels membres nous del consistori el dia 2 de gener del 1843, i la notificació de la seva elecció a un dels electors.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
En un dels esborranys de l'expedient, del 19 de desembre del 1842, hi ha dibuixats uns ulls a mà. Possiblement l'autor és el 
secretari.

Paraules clau: Eleccions Municipal

-

Any/expedient 1843/03

Títol formal: Copias de los pasaportes de los destacamentos de tropas. Desde 13 de julio de 1841 hasta 3 de enero 1843.

Data: 11/06/1839 03/01/1843

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 46

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpies i esborranys dels passaports i passis dels destacaments de tropes que han estat destinades al Masnou per lluitar contra el 
contraban, o bé que s'allotgen en la població de pas tot fent camí cap al seu destí. 
En els documents consta el dret de palla, de pa, civada i auxili que els ha de proporcionar i pagar l'Alcaldia. Rebuts dels comerciants 
que han subministrat la palla. Relacions on consten la data, la quantitat de palla, pa o cereals subministrats i les tropes que ho han 
rebut.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Subministramen Contrabant Passi Platja Allotjament

-
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Any/expedient 1843/04

Títol formal: Listas que ha prestado el capataz Andres Nanot de los jornaleros empleados en la carretera general. Á 7 de 
enero.

Data: 07/01/1843 28/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats setmanals elaborats per Andreu Nanot, encarregat de l'obra de reparació del tram que travessa el Masnou de la Carretera 
General de Barcelona a la frontera amb França, on consta els noms i cognoms, la categoria i les hores treballades dels jornalers 
contractats per dur a terme les obres durant el mes de gener del 1843.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial número 146.1842".

Paraules clau: Reparació Via/Pública

-

Any/expedient 1843/05

Títol formal: Espediente para la provisión del estanco que obtenia Mariano Roca desde 1838. Á 9 de enero.

Data: 09/01/1843 18/03/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Renúncia de Marià Roca i Mitjans presentada a l'Administració de Rentes de Mataró de la seva llicència com a administrador d'un 
l'estanc al Masnou.
Concurs per cobrir la vacant. Sol·licituds per obtenir la plaça presentades a l'Alcaldia del Masnou per quatre veïns. Tria d'una terna 
de sol·licituds per presentar-les a l'Administració Rentes de Mataró. Informe dels mèrits i la conducta elaborat per l'Alcaldia dels 
sol·licitants. Aprovació de l'adjudicació de la plaça a Joan Rivas i Humet per part de la Intendència de la Província de Barcelona i de 
l'Administració de Rentes de Mataró.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.
Nota del secretari en la camisa: "Diario del 9 de enero, publicado".

Paraules clau: Estanc Adjudicació Concurs

-

Any/expedient 1843/06

Títol formal: Padron de Bagages. Á 10 de enero.

Data: 31/08/1842 10/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de la Comissió de Bagatges del Partit de Mataró a l'Alcaldia del Masnou d'un servei de bagatge que tenia ordenat i que 
no va fer. Com a càstig l'imposen una sanció. Protestes de l'Alcaldia del Masnou a la Comissió justificant-se per no haver prestat el 
servei. Acceptació de la sanció.
Acords de la Junta de la Comissió de Bagatges de Mataró segons els quals s'elaborarà unes relacions dels carros i cavalls que hi ha 
en els pobles del Partit. Llistat elaborat per l'Alcaldia del Masnou dels serveis de bagatges que ha prestat durant els anys 1841 i 
1842. Llistat dels carros i cavalleries cedits per l'Alcaldia d'Alella a la del Masnou del 13 de gener al 8 d'octubre del 1842. Llistat dels 
carros i cavalls útils pel transport que hi ha al Masnou el 10 de gener del 1843.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari en la camisa: "Enero 1843"

Paraules clau: Transport Sanció Cavall Queixa

-

Any/expedient 1843/07

Títol formal: Espediente para el arriendo de los 12 maravedís sobre libra gruesa del Partido. Á 12 de enero.

Data: 04/11/1842 12/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del 15 de novembre del 1842 de la comissió per a l'arrendament dels dotze maravedís sobre la lliure grossa de carn perquè 
es faci un concurs a tots els pobles del Partit de Mataró a fi d'escollir els arrendataris per l'any 1843. La subhasta no s'arriba a fer. 
Llistats enviats per l'Alcaldia del Masnou a la Comissió de tots els xais, porcs i vedells mors l'any 1842 al Masnou, tot indicant en 
cada cas el pes de l'animal.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb guixarots.

Paraules clau: Carn Impost Arrendament

-
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Any/expedient 1843/08

Títol formal: Espediente sobre instancias de construcciones presentadas en este año. Á 18 de enero.

Data: 16/01/1843 08/11/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició a l'Alcaldia del Masnou d'un permís per a construir una casa o fer obres de millora de Joan Mirambell del carrer del Carme, 
Joan Oliver i Francesc Maristany Ombravella del carrer de Sant Felip, Salvador Millet del carrer de Sant Jeroni, Pau Matas i 
Bonaventura Pagès del carrer del Carme, Jeroni Millet de la carretera General i de Joan Curell. Nomenament d'un arquitecte 
municipal perquè estudi el cas quan es necessitin dades tècniques. Informes de Miquel Garriga i Roca. Decret pel qual s'accepta la 
petició i es donen les directrius a seguir o es denega la petició.
Queixes, acceptades per l'Alcaldia del Masnou, del veïns del carrer del Carme encapçalats per Joan Mirambell contra Rosa Ferrer 
perquè enderroqui el seu pou i el safareig.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Particular

-

Any/expedient 1843/09

Títol formal: Partes semanales. Á 31 de enero.

Data: 10/01/1843 31/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de l'Alcaldia de Mataró, rebuda per la de Masnou, en la qual consta que setmanalment s'ha d'elaborar i enviar des del Masnou 
un estat dels preus dels productes de primera necessitat. 
Estat de preus dels productes de primera necessitat del 10 de gener del 1843 que es va enviar a l'Alcaldia de Mataró.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 31 de maig del 1842 en el què consta el sou, pagat per l'Alcaldia 
del Masnou, que ha rebut Julian Maresme com a membre del clergat.

Paraules clau: Control Preu Nòmina Parròquia

-

Any/expedient 1843/10

Títol formal: Estracto del Padron con el número de almas. Á 14 de febrero.

Data: 27/08/1842 20/05/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Consultes entre Alcaldia del Masnou i el Govern de la Província de Barcelona referents a l'elaboració del padró d'habitants i veïns 
del 1842 i la rectificació d'aquest projectada per l'any 1843. 
Extracte del padró del 1842 especificant el nombre d'ànimes del Masnou i el nombre de mariners que constaven al Masnou el 14 de 
febrer del 1843.

Tema: Població

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 12, 56, y 58 de 1843 / Padrón Boletín número 116 de 1842".

Paraules clau: Padró/Habitants Estadística Marinos

-

Any/expedient 1843/11

Títol formal: Rectificación de las listas electorales. Á 16 de febrero.

Data: 31/01/1843 16/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels electors del Districte Electoral del Masnou, que compren els pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana Sant Pere de Premià 
i Sant Cristòfol de Premià) classificats per les seves rentes i propietats i les contribucions que paguen a les alcaldies.
Llistats dels veïns que verbalment ha reclamat la seva inclusió o l'exclusió en les llistes electorals en el mes de febrer del 1843.

Tema: Eleccions

Observacions:

Paraules clau: Cens Districte

-

Any/expedient 1843/12

Títol formal: Reparto del subsidio del comercio de la marina. Á 20 de febrero.

Data: 20/02/1843 20/02/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de la repartició entre els veïns que es dediquen al comerç marítim dels 3398 rals de billó a més a més de les despeses de 
cobrament que li correspon pagar al Masnou pel subsidi de comerç de la Marina.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Marinos Impost IndústriaComerç Repartició

-
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Any/expedient 1843/13

Títol formal: Sobre suscripción á la Sociedad de Agencias Municipales. Á 21 de febrero.

Data: 10/10/1841 21/01/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 31

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inscripció de l'Ajuntament del Masnou en la Dirección General de Agencias Municipales del Reino per obtenir uns serveis i 
avantatges entre els que destaca la rebuda periòdica de totes les disposicions referents al món local publicades, o el seguiment dels 
expedients o les peticions que el consistori municipal ha presentat a les Corts.
Els serveis que demana l'Alcaldia del Masnou és el seguiment de la divisió de les rentes comunals amb Teià i Alella i de la comissió 
de la concessió del port de cabotatge i comerç interior. 
Acord de l'Alcaldia de donar-se de baixa de l'associació després de dos anys de pagar la subscripció alhora de negar-se a pagar les 
últimes quotes, tot al·legant que els serveis promesos no s'han complert. 
La Direcció General de l'associació i l'oficina provincial reclamen a l'Alcaldia els diners que manquen per pagar.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari en la camisa: "Vista del recibo. / Se habona de Pròpios esta suscripción oficio / de 11 febrero 1843".

Paraules clau: Port Disposició Subscripció Queixa Segregació

-

Any/expedient 1843/14

Títol formal: Elecciones generale de senadores y Diputados á Cortes. Desde 27 de febrero hasta 3 de marzo.

Data: 25/01/1843 10/12/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 41

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i originals de l'Acta de les eleccions de Senadors i Diputats a Corts del Districte del Masnou efectuada en els dies 27 i 
28 de febrer i 1, 2 i 3 de març del 1843. Rectificació de les llistes electorals del Districte electoral del Masnou que compren els 
pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Premià de Mar. 
Llistes definitives, escrutini de les votacions i protestes presentades a la Junta electoral per irregularitats en les eleccions. No es 
cobreixen el nombre total de places convocades per això es repeteixen les eleccions el 24, 25, 26, 27 i 28 de març del 1843.
El Govern de la Província ordena en el mes d'agost que és tornin a rectificar les llistes electorals i es convoquin eleccions en el mes 
de setembre per escollir senadors i diputats a Corts. Es repeteix la convocatòria de les eleccions en el mes de desembre del 1843. 
Disposició del Govern de la Província de Barcelona en la qual s'ordena que l'acta original es guardi en l'arxiu de la Secretaria 
Municipal del Masnou.

Tema: Eleccions

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " 27 y 28 febrero; 1, 2 i 3 marzo / Acta original / Boletín número 5 10".

Paraules clau: Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1843/15

Títol formal: Espediente de José Sala sobre permiso para salir á viage siendo alcalde primero constitucional. Á 3 de abril.

Data: 03/04/1843 22/04/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Govern Polític de la Província atorga un permís d'excedència al primer alcalde del Masnou, Josep Sala, perquè pugui resoldre uns 
negocis que té a Màlaga i a la Corunya, després que aquest hagi presentat la petició formal.
Ordre de retornar immediatament del viatge que ha començat, sota amenaça de rebre una sanció per irresponsable, presentada pel 
Govern Polític de la Província i pel Consistori del Masnou a Josep Sala ja que aquest ha marxat sense el permís necessari per fer-
ho.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany on consta el compte de càrrec i data de l'impost del catastre del 1842.

Paraules clau: Marinos Alcalde Excedència Impost

-

Any/expedient 1843/16

Títol formal: Espediente del arbitrio de 12 maravedís de vellón sobre libra carnicera de carne para construcción de 
carreteras. Á 23 de abril.

Data: 08/02/1843 23/12/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de la Comissió encarregada del cobrament de l'arbitri de dotze maravedís de billó sobre la lliura de carn grossa a 
l'Alcaldia del Masnou de l'adjudicació del cobrament de l'arbitri a Francesc Puig.
Delegació del cobrament al Masnou d'aquest arbitri a Francesc Raspall, per ordre de Francesc Puig. 
Relacions on consten tots els porcs morts subjectes al cobrament de l'arbitri, i els diners que ha de rebre el representant de 
l'arrendador, Francesc Raspall, per tots els porcs morts en el primer trimestre del 1843.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.
Nota del secretari en la camisa: " Precio del arriendo 13650 reales / Gastos de secretaria / total".

Paraules clau: Carn Impost Adjudicació Via/Pública Recaptació

-
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Any/expedient 1843/17

Títol formal: Presupuesto de Propios y Arbitrios para el año de 1843 con la aprobación de la Excelentísima Diputación 
Provincial con fecha de 17 mayo.

Data: 02/11/1842 17/05/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Oficis presentats per l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona adjuntant el pressupost d'ingressos i despeses de 
Propis i arbitris per a l'any 1843, a fi de que l'aprovi. Acceptació del pressupost per part del Govern de la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una petició feta a l'Alcaldia del Masnou per José Safont en nom de 
Bartolomé Jayme Estapé en què sol·licita que un veí tapi una finestra que dona a la seva propietat i on consta la cessió d'un tros de 
terreny que té en la zona coneguda com la Roca de Xeix al poble.

Paraules clau: Pressupost Municipal Propis/Arbitris Obra

-

Any/expedient 1843/18

Títol formal: Espediente para la quinta de cincuenta mil hombres. Desde 10 de diciembre de 1841 hasta 28 de mayo de 
1843.

Data: 27/11/1840 28/05/1843

Llengua: Català / Castellà / Lla
tí

Nombre de documents simples: 56

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de dos comissionats, Josep Coll i Marià Coll, per encarregar-se de gestionar la quinta corresponent als anys 1840-1841. Les 
seves funcions principals són la recerca de substituts, repartició de la quota de la quinta. L'Alcaldia elabora llistats del solters 
subjectes a la quinta i resol les irregularitats sorgides quan el mosso estan cridats en dos poblacions diferents o bé quan els mossos 
no volen pagar. 
Partides de bateig presentades a l'Alcaldia del Masnou per mossos a fi de demostrar que no són del Masnou i que per tant no han 
de pagar en aquest poble la quota de la quinta. Llistat de tots els quintos batejats al Masnou entre 1810 i 1824. 
Certificacions presentades a l'Alcaldia per quatre mossos de la quinta del 1842 en les quals es fa constar el poble natal d'aquests.

Tema: Serveis militars

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín número: 134, 135, 136, 137, 138 / Ordenanza número 8 / Ordenanza número 62 / 
Ordenanza número 91 / 1838/ Ley Instrucción estraordinaria de 15 de setiembre de 1841 / Idem 145 / Idem 135. Documentos que 
deben presentar los sustitutos / 6 comunicació de multas / 10 idem del jefe político / idem para que se haga según las pràcticas y 
hábitos / de sus habitantes".
Dintre de l'expedient s'inclou un exemplar del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 22 de gener del 1842.

Paraules clau: Quinta Lleva Exempció Substitut

-

Any/expedient 1843/19

Títol formal: Espediente sobre pago de untrimestre de catastro y un semestre de subsidio. Á 9 de junio.

Data: 09/06/1843 27/06/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: La Junta Suprema Provisional de la Província de Barcelona informe als alcaldes de la creació de la Junta Auxiliar de Partidos, que té 
entre les seves funcions cobrar tots els impostos, arbitris, subsidis i enviar la recaptació a la Junta Suprema.
Notificació de la Junta Auxiliar del Partit a l'Alcaldia del Masnou de les quantitats que ha de pagar pel terç del cadastre i pel primer 
semestre del subsidi de comerç corresponents a l'any 1843.
Sanció imposada per la Junta a l'Alcaldia perquè no li ha pagat aquests dos impostos, segons la qual haurà de pagar un recàrrec del 
20% sobre les quantitats a recaptar dels dos impostos

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Impost Recaptació Sanció IndústriaComerç

-

Any/expedient 1843/20

Títol formal: Espediente del pronunciamiento en el 13 de junio 1843. Á 13 de junio.

Data: 09/06/1843 13/06/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Després del pronunciament del 8 de juny del 1843 la Junta suprema Provisional del a Província de Barcelona ordena que les armes i 
municions sobrants al Masnou s'enviïn a Sabadell, que el comandant de la Milícia Nacional mobilitzi als voluntaris per fer front a la 
crisi, cobrant cadascun d'ells cinc rals per dia, i que si s'acosten tropes a la població un dels representant del Masnou les convenci 
perquè secundin el pronunciament o en cas de no aconseguir-ho cridi el sometent i s'enfrontin a elles.
L'alcaldia d'Alella convoca una Junta amb la participació de tots els ajuntaments del Districte per decidir a qui donen suport. 
L'Alcaldia del Masnou decideix secundar el pronunciament, demanen més armes per armar els seus membres de la Milícia 
Nacional, exposen al públic una proclama a favor dels pronunciats. L'Alcaldia participa en els primers intents de creació d'una Junta 
Nacional.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un document del 1843.

Paraules clau: Ordre/Públic Pronunciament Armes Alella Sometent

-
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Any/expedient 1843/21

Títol formal: Espediente para el nombramiento de comisionados para la elección de la Junta Propietaria del Partido. Á 16 
de junio.

Data: 14/06/1843 18/06/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Junta Provisional Auxiliar de la ciutat de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en la qual s'ordena la creació d'una Junta 
Propietària del Partit de Mataró composta per nou representants i quatre suplents, escollits entre les poblacions del partit. L'Alcaldia 
del Masnou prepara l'elecció dels dos representants que li pertoquen. Ordre de la Junta de Mataró en què anul·la les eleccions i la 
creació de la Junta.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació en què consta el sou mensual que cobra Pablo 
Mateu.
Nota del secretari en la camisa: "No tubo efecto".

Paraules clau: Junta Ordre/Públic Mataró Nòmina Elecció

-

Any/expedient 1843/22

Títol formal: Listas del préstamo de quatro millones de reales de Barcelona. Á 19 de junio.

Data: 27/06/1843 04/07/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Junta Suprema Provisional de la Província de Barcelona enviada a la Junta del Partit de Mataró i a l'Alcaldia del 
Masnou en la qual s'ordena que tots els veïns del Masnou compresos en una llista impresa adjunta contribueixin a pagar els quatre 
milions de rals de billó i es comprovi que s'ha fet el pagament. L'alcaldia del Masnou respon amb el llistat dels veïns que surten a la 
llista i confirmant que tots han pagat la quantitat demanada.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Contribució Provincial Préstec

-

Any/expedient 1843/23

Títol formal: Espediente de un trimestre de catastro y un semestre de subsidio impuesto por la Junta Suprema Provisional 
de la Provincia. Á 19 de junio.

Data: 01/06/1843 01/06/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les quantitats que han de pagar els contribuents del Masnou, segons una ordre de la Junta Suprema de la Província, per 
tres trimestres del cadastre del 1843 i els seus annexos, basant-se en les dades del 1842.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat de votants de les eleccions a Corts celebrades els 3 de 
setembre del 1843.
En els documents simples de l'expedient no consten dates d'elaboració, tan sols apareix l'any, per això les dates de l'expedient són 
aproximades.
Nota del secretari en la camisa: "No tubo efecto".
Dintre de l'expedient es conserva un imprès de notificació en blanc del pagament del terç del cadastre i d'un semestre del subsidi 
industrial i de comerç del 1843.

Paraules clau: Impost Recaptació Repartició Eleccions

-

Any/expedient 1843/24

Títol formal: Espediente sobre la salida de solteros de 18 a 40 años. Á 20 de junio.

Data: 19/06/1843 09/18/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 31

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars en les quals consten les dos crides de mobilització per anar a la Milícia Nacional, dels homes compresos entre els quinze i 
els quaranta anys, fetes per la Junta Suprema de la Província de Barcelona. L'Ajuntament les comunica als veïns. 
Certificacions presentades per a demanar excedències i exempcions del servei, denúncies dels matriculats de marina que no s'han 
presentat a la crida i l'abandonament de les files per part dels capitans de les tres companyies del Masnou. 
Llistat, elaborat per l'Alcaldia i enviat a la Junta, de tots els mariners solters i vidus que viuen al Masnou, sense fills, subjectes a ser 
mobilitzats.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1843/26.

Paraules clau: Mobilització Marinos MilíciaNacional Exempció

-
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Any/expedient 1843/25

Títol formal: Espediente de derribo de una obra construida por Pedro Arnó y Carlos Rosés sin permiso del Ayuntamiento. 
Á 4 de julio.

Data: 22/07/1843 19/08/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denuncia presentada a l'Alcaldia del Masnou per Llucia Estaper, muller de Jaume Estaper, sobre la construcció il·legal d'una paret 
en uns terrenys que donen a la seva eixida i estaven catalogats per fer un carrer feta per Pere Arnó i Carles Rosés, veïns del carrer 
de Sant Pere. L'alcaldia fa uns informes on constata la construcció il·legal, imposa una sanció als dos propietaris, fa enderrocar la 
paret i fa pagar als infractors les obres de demolició.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una llista en la qual no consta la temàtica ni la data.
En un dels documents simples hi ha un dibuix, possiblement fet pel secretari.

Paraules clau: Obra Il·legal Sanció Privada

-

Any/expedient 1843/26

Títol formal: Espediente de la segunda movilización. Á 8 de julio.

Data: 07/07/1843 11/07/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Junta Suprema de la Província d'organitzar una segona mobilització d'homes. Directrius enviades per la Junta Suprema 
a les Juntes de Partit amb els quals s'intenten resoldre els problemes que es donaren en la mobilització del mes de juny. Circulars i 
ordres enviades per la Junta Auxiliar de Mataró a l'Alcaldia del Masnou informant de la mobilització i les directrius. 
Queixa presentada a la Junta per l'Alcaldia del Masnou per l'excessiu nombre d'homes que ha d'aportar a la mobilització. Designació 
de Josep Oliver com a representant de l'Alcaldia davant la Junta per negoci l'exclusió dels mariners del Masnou de la mobilització. 
Circulars de les Junta Suprema de la Província i la Junta Auxiliar de Partit anul·lant la mobilització.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1843/24.

Paraules clau: Mobilització MilíciaNacional Queixa Marinos

-

Any/expedient 1843/27

Títol formal: Espediente de las solicitudes presentadas alegando ecsención de la actual movilización. Á 9 de julio.

Data: 20/06/1843 10/07/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'exempció de la mobilització, decretada per la Junta Suprema Provincial, a l'Alcaldia del Masnou de Pau Costa, en nom 
del seu fill Gerard, i de Josep Rosell, en nom del seu fill Martí. L'Alcaldia decreta no acceptar la petició de Pau Costa.
Petició d'exempció del metge Antoni Masaran de la Milícia Nacional presentada per l'Alcaldia a la Junta Suprema al·legant que 
aquest era l'únic metge del poble i per tant era imprescindible que no marxés de la població.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: " Pablo Costa por su hijo. No ha lugar / José Rosell".

Paraules clau: Mobilització Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1843/28

Títol formal: Varios documentos sobre la muerte violenta de Francisco Pagés. Á 14 de julio.

Data: 12/07/1843 06/08/1843

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Investigacions obertes per l'alcalde del Masnou sobre l'assassinat del capità Miquel Pagès, ocorregut la nit del 12 de juliol del 1843 a 
mans de Manuel Torras i el seu fill Manuel. Informes enviats al Jutjat de Primera Instància de Mataró. Esborranys i còpies del 
testimonis dels implicats, entre ells el del mort. Inventaris del béns dels acusats. Notificació de quan s'han de presentar els 
testimonis en els jutjats de Mataró per fer declaració en el judici.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Assessinat Judici Ordre/Públic

-

Any/expedient 1843/29

Títol formal: Espediente sobre el pago de cuatro cientos a mil reales vellón a todos los nacionales que desertaron del 
cuartel genral. Á 17 de julio.

Data: 17/07/1843 17/07/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Junta Auxiliar del Partit de Mataró per a l'Alcaldia del Masnou en la qual informa de les sancions imposades als 
desertors de la Milícia Nacional, de quatre-cents a mil rals de billó, i que en cas que no les paguin se'ls sancioni amb quinze dies a 
la presó. També demana que enviï un llistat amb tots els desertors que viuen al Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Sanció Deserció

-
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Any/expedient 1843/30

Títol formal: Espediente para el sorteo de los señores oficiales y nacionales que deben ser agraciados. Á 21 de julio.

Data: 17/07/1843 21/07/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Decret del 16 de juliol del 1843, enviat per la Junta del Partit de Mataró a l'Alcaldia del Masnou juntament amb una circular on 
demana que el comandant de la Milícia Nacional del Masnou li enviï un llistat amb els oficials que compten amb les condicions per 
obtenir una condecoració que apareixen en el decret.
Resposta del comandant del 4t batalló informant que entre els seus homes cap respon a aquestes característiques.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Comandaments

-

Any/expedient 1843/31

Títol formal: Espediente para el arriendo de los arbítrios de la plaza y pescaderia, y 4 maravedís por libra de carne para la 
construcción del corral. Á 26 de julio

Data: 20/12/1841 29/08/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord de l'alcaldia del Masnou, amb el vistiplau del Govern de la Província, de cobrar quatre maravedís per cada lliura de carn 
venuda en la població, vuit maravedís per l'ús de les balances i quatre maravedís per cada parada de la plaça pública, amb la 
finalitat de sufragar la construcció d'un corral, un escorxador i una casa pel pastor municipals.
Concurs per arrendar aquestes contribucions en els anys 1842 i 1843. Finalment només s'arrenda a Jaume Taya, per 3510 rals de 
billó, l'arbitri dels quatre maravedís sobre la lliura de carn venuda.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un paper en blanc timbrat del 1842.
Nota del secretari en la camisa: " Plaza y pescaderia por administrador / idem de 4 maravedís a Jayme Taya 3510 / Aprovado por su 
excelència en 5 abril 1842".

Paraules clau: Contribució Corral Plaça/Pública Carn Escorxador

-

Any/expedient 1843/32

Títol formal: Espediente de reparto por menor del subsidio industrial y de comercio. Á 28 de julio.

Data: 03/07/1843 28/07/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Creació de la comissió i elecció dels comissionats encarregats de la repartició del subsidi industrial i de comerç per l'any 1843 al 
Masnou. 
Llistes de les activitats industrials i comercials que hi ha al Masnou i les persones que les exerceixen. 
Llistat de la repartició dels 4716 rals de billó a més a més de les despeses de cobrament que han de pagar els comerciants i 
industrials del Masnou amb exclusió dels mariners. Avis del termini de reclamacions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 38700 reales vellón".

Paraules clau: Impost Repartició IndústriaComerç Marinos

-

Any/expedient 1843/33

Títol formal: Espediente de Antonio Alsina sobre construcción de una pared á la parte de medio día de la carretera. Á 29 de 
mayo.

Data: 29/05/1843 01/06/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada a l'Alcaldia el Masnou per Antoni Alsina en la qual demana construir una paret en la carretera general en un 
terrenys que té entre la carretera i el carrer Sant Antoni. L'Alcaldia passa la petició a l'enginyer en cap de la Direcció de Carreteres 
de la Província de Barcelona, que li dona el vistiplau i marca l'alineació que ha de tenir la carretera.
Decret de l'alcaldia que accepta la petició sempre que segueixi les mesures i alineació establertes.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Obra Privada

-
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Any/expedient 1843/34

Títol formal: Espediente sobre pago de gastos de la Junta del Partido. Á 4 de agosto.

Data: 02/07/1843 06/08/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular en la qual la Junta Auxiliar del Partit de Mataró notifica a tots els pobles del partit de la celebració d'una reunió per acordar 
com es sufragaran les despeses de la Junta. 
Designació del secretari de l'ajuntament, Bonaventura Feu, com a representant del Masnou. 
Acord de la reunió de la Junta auxiliar de repartir entre els pobles del Partit els 1330 rals de billó necessaris per costejar el deute.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Junta Mataró Deute

-

Any/expedient 1843/35

Títol formal: Espediente ara la colocación del segundo estanco en el barrio de la Eucata. Á 5 de agosto.

Data: 05/08/1843 08/08/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes trameses per l'Alcaldia del Masnou a la duana Nacional de Mataró dels veïns d'Ocata perquè Joan Ribes Humet, persona 
que ha guanyat el concurs per establir un nou estanc al barri d'Ocata, enlloc d'obrir-lo a Ocata ho ha fet al Masnou. Administració de 
rendes de Mataró informa de l'obertura de diligències contra en Joan Ribes a fi d'obligar-lo a traslladar l'estanc al barri on estava 
destinat originalment.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Estanc Adjudicació Queixa Ocata

-

Any/expedient 1843/36

Títol formal: Espediente para el acuartelamiento del destacamento de infanteria y modo de suministrar los utensilios. 
Desde 9 de agosto 1842 hasta 7 agosto 1843.

Data: 19/08/1842 07/08/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Proposta enviada per l'alcaldia del Masnou al capità general a fi de permetre que la tropa destinada al Masnou sigui allotjada en una 
casa de lloguer condicionada enlloc de ser allotjada en les cases particulars del poble a fi d'evitar els freqüents incidents. 
Acceptació de la proposta per part de la Capitania General sempre que les despeses siguin sufragades per l'Alcaldia. Creació de la 
comissió que busqui la casa, la llogui i l'habiliti per les tropes.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Allotjament Queixa Lloguer

-

Any/expedient 1843/37

Títol formal: Reclamacions. Francisco Raspall sobre baja subsidio. Jayme Alsina escepció de Milícia Nacional. Á 16 agost.

Data: 05/08/1843 11/11/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació feta per l'Alcaldia del Masnou, en representació dels veïns, a l'Administració de Rentes de Mataró, en la què demana 
que s'obligui a traslladar a Joan Ribas Humet l'estanc a Ocata.
Petició de Francesc Raspall a l'Alcaldia del Masnou perquè li redueixin la quota del subsidi d'indústria i comerç que ha de pagar l'any 
1843. Decret denegant la petició.
Petició de Jaume Alsina a l'Alcaldia del Masnou demanant l'exempció de la Milícia Nacional per malaltia. Decret que accepta la 
petició.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat de veïns del Masnou

Paraules clau: Estanc Queixa MilíciaNacional Impost Ocata

-
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Any/expedient 1843/38

Títol formal: Espediente de abastos para 1843. Á 10 de setiembre del 1842.

Data: 10/11/1842 04/01/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 39

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies dels acords de les condicions de l'arrendament, i dels concursos pels arrendaments, per a l'any 1843, de les 
carnisseries, de l'abastament de carns, l'arbitri de quatre maravedís sobre la lliura de carn i l'hostal municipal del Masnou. 
Esborranys i còpies de les condicions per a la lliure venta, seguint les disposicions publicades en el Butlletí de la Província, del pa, 
de carns i de vins i licors en la taverna.
Presentació al Govern de la Província de Barcelona de tots els arrendaments i condicions acordades per l'alcaldia.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.
Nota del secretari en la camisa: "Carnicería arriendo 798 [reales] 20 [maravedís] / Abasto de carnes 21000 [reales] / Mesón 2590 
[reales] / Arbitrio sin pago: / Panadería arbirio sin pago cédula de 24 agosto 1841 Boletín 104 / Tienda cédula de 21 octubre 1841 
Boletín 127 / Taberna Cedula de 1 de setiembre 1842 Boletín 108 / Arbitrio de 4 maravedís 3510".

Paraules clau: Pa Carn Licor Hostal Arrendament

-

Any/expedient 1843/39

Títol formal: Espediente instruido sobre las órdenes de la Junta Auxuliar del Partido. Á 11 de setiembre.

Data: 06/09/1843 13/09/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Proclama del 6 de setembre del 1843 feta per la Junta Auxiliar del Partit de Mataró demanant a tots els homes del Partit que 
s'allistin a l'exercit, enviada a l'alcaldia del Masnou perquè n'informi als veïns. Notificació de la celebració d'una reunió amb 
representants de tots els pobles del Partit. Nomenament de Jeroni Millet i del secretari de l'Ajuntament, Bonaventura Feu, com a 
representants del Masnou. Peticions dels capitans de les companyies de l'exercit dels passis per traslladar-se i de les ordres que 
han de seguir els seus homes.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Exèrcit Passi Mobilització Junta

-

Any/expedient 1843/40

Títol formal: Espediente de Jayme Alsina por la ecsención del servicio de la Milícia Nacional. Á 20 de setiembre.

Data: 18/09/1843 22/09/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'exempció de la Milícia Nacional per malaltia presentada per Jaume Alsina a l'Alcaldia del Masnou, adjuntant un certificat 
mèdic descrivint la seva malaltia. Decret que accepta la seva petició, en Jaume Alsina és rellevat del seu càrrec de capità i 
l'exempten del servei.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exempció MilíciaNacional

-

Any/expedient 1843/41

Títol formal: Espediente sobre pago de dos trimestres de catastro y un semestre de subsidio por orden de la Junta Auxiliar 
del Partido. Á 20 de setiembre.

Data: 18/09/1843 20/09/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Junta Auxiliar del Partit, a fi de sufragar les despeses de mobilització i el manteniment de les tropes, de cobrar dos 
trimestres del cadastre i un semestre del subsidi industrial i de comerç. L'alcaldia es reuneix amb quaranta-quatre representants del 
gremi de marina i decideixen crear una comissió que s'encarregui de la repartició del subsidi. 
Llistat de les despeses de les tropes sufragades per l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació feta per l'alcalde dels béns propietat de Manuel 
Torras i el seu fill Manuel.

Paraules clau: Impost Repartició Marinos Bens

-

Any/expedient 1843/42

Títol formal: Licencias concedidas a los milicianos para cazar.

Data: 21/09/1841 10/09/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 65

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sis llicències i cinquanta-nou renovacions expedides per l'Alcaldia del Masnou, entre el 21 de setembre del 1841 i el 10 de setembre 
del 1843, per a caçar i pescar als oficials de la 4a i 5a companyies del 4t batalló de la Milícia Nacional del Masnou: Pere Ballester, 
Josep Llimona, Marià Forcada, Antoni Roca, Marià Roca i Joan Ribas.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un document del 1845.

Paraules clau: Armes Permís MilíciaNacional

-
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Any/expedient 1843/43

Títol formal: Espediente sobre el pedido de bagages. Á 22 de setiembre.

Data: 21/09/1843 22/09/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels carros i cavalls útils pel transport que hi ha al Masnou el 21 de setembre del 1843. Llistats de les despeses ocasionades 
pel servei de bagatges de Badalona al Quarter General d'Atmetller fet el 22 de setembre del 1843, i de les quantitats que ha de 
pagar cada propietari de cavalls. Queixa elevada per l'alcaldia del Masnou a la Capitania General de l'Exèrcit per les despeses que 
els ha ocasionat aquest bagatge als veïns, atès que s'afegeix a les quantitats ja pagades anteriorment.

Tema: Proveïments

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Tartanas 4"8" / Caballs de montar 0"6" ".

Paraules clau: Transport Cavall Queixa MilíciaNacional

-

Any/expedient 1843/44

Títol formal: Espediente sobre relación de los forasteros residentes en este pueblo desde 1 setiembre. Á 2 de setiembre.

Data: 15/09/1843 21/09/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat enviat per l'Alcaldia del Masnou a la Junta Auxiliar de Mataró i el seu Partit dels forasters que arribaren per establir-se al 
Masnou des del 9 de juny al 22 de setembre del 1843, fent constar quan arribaren, els documents acreditatius que presentaren, i on 
resideixen.
Model de l'imprès que ha de seguir l'Alcaldia per elaborar la llista enviat per la Junta Auxiliar de Mataró.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Emigració Passi Control

-

Any/expedient 1843/45

Títol formal: Espediente de la defensa de la población. Á 24 de setiembre.

Data: 17/09/1843 28/09/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Circulars del Govern Superior Polític de la Província a l'Alcaldia del Masnou en les quals prohibeix enviar qualsevol tipus d'ajuda als 
sediciosos de Barcelona i ordena castigar tots els individus que els donin suport; circular per la qual s'ordena que la Milícia Nacional 
dels pobles del partit sigui l'encarregada de defensar els pobles, juntament amb el batalló de Sarrià estacionat a Badalona. 
Notificació de la reunió tindrà lloc a Sant Genís de Vilassar amb l'assistència dels alcaldes de Tiana, Teià, Alella i el Masnou. Acord 
municipal en el qual el consistori i els principals veïns decideixen que la Milícia Nacional del Masnou sigui l'encarregada de vigilar el 
terme un cop s'hagi armat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat pel Govern de la Província de Barcelona.
El document simple del 17 de setembre del 1843 que està inclòs en l'expedient es troba en mal estat.

Paraules clau: MilíciaNacional Vigilància Seguretat Badalona

-

Any/expedient 1843/46

Títol formal: Espediente de elección de un comisionado para el nombramiento de la Junta auxiliar Interina de armamento y 
de defensa del partido. Á 13 de octubre.

Data: 11/10/1843 14/10/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació a l'Alcaldia del Masnou de la necessitat del nomenament de quatre comissionats per a la Junta Interina d'Armament i 
Defensa del Partit de Mataró. 
L'Alcaldia de Mataró ordena que totes les poblacions reuneixin als seus principals contribuents i escullin un representant encarregat 
d'escollir als comissionats. Al Masnou és nomenat com a representant el secretari Bonaventura Feu. 
Notificació de l'alcaldia en la qual s'informa de l'elecció i nomenament dels quatre comissionats un dels quals és Joan Fontanills, veí 
del Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un certificat de bona conducta d'Andrés Maristany del 22 de 
desembre del 1841 a fi que pugui viatjar a Cuba.

Paraules clau: Junta Seguretat Armes Mataró Passaport

-
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Any/expedient 1843/47

Títol formal: Sobre movilización de 2 individuos que han correspondido. Á 17 de octubre.

Data: 17/10/1843 24/10/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Comissió Auxiliar d'Armament i Defensa del Partido de Mataró a l'Alcaldia del Masnou de lliurar la recaptació del segon 
semestre del subsidi de comerç i dos trimestres del cadastre per a sufragar les despeses de l'exèrcit.
El síndic del Masnou porta personalment la recaptació del Masnou a la Tresoreria Provincial situada a Gràcia.
Els comissionats dels individus solters i vidus sense fills compresos entre els 18 i els 40 anys escullen per a la mobilització dels dos 
homes ordenada per la Junta d'Armament i defensa de Mataró a Jacint Tiana i Jaume Reixachs. Establiment de les condicions que 
regiran el servei (sou, qui sufragarà el seu sou, temps estaran de servei, etc.)

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1843/49.
Nota del secretari en la camisa: "Regresaron el 31 [de] octubre".

Paraules clau: Junta Recaptació Mobilització Substitut Vigilància

-

Any/expedient 1843/48

Títol formal: Espediente de un padrón de emigrados de Barcelona. Á 20 de octubre.

Data: 17/10/1843 28/10/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre la creació del qual ha estat ordenada per la Junta d'Armament i Defensa de la Província de Barcelona, elaborat per 
l'Alcaldia del Masnou en què consten totes les persones que s'han traslladat des de Barcelona al Masnou des de l'inici del conflicte. 
Consta el nom, l'edat, sexe, professió, procedència i dia de la seva arribada al poble.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
En un dels esborranys de l'expedient fa referència a la data de la mort i la identificació de dos persones enterrades en dos nínxols 
del cementiri del Masnou.

Paraules clau: Emigració Control Cens Junta

-

Any/expedient 1843/49

Títol formal: Espediente para el pago del 2º y 3º trimestres de catastro y 2º semestre de subsidio al Gobierno Provincial de 
la Nación. Á 21 de octubre.

Data: 05/09/1843 11/11/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Superior Polític informant de la insurrecció produïda a Barcelona l'any 1843 i de la necessitat de recursos 
pecuniaris que té l'Estat i l'Exèrcit per restablir l'ordre per això demana als Ajuntament que recaptin i lliurin a les tresoreries dos 
trimestres del cadastre i un semestre del subsidi de comerç. Oferiment de la Junta Auxiliar d'armament i de Defensa d'avançar els 
diners als pobles i que després aquests els retornin un cop recaptats els impostos. L'Alcaldia del Masnou lliura la recaptació 
directament a la Tresoreria Provincial de Gràcia i no a la Junta de Mataró.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat de béns venuts.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1843/47.
Nota del secretari en la camisa: "Pagado en Gracia a 21 de octubre".

Paraules clau: Ordre/Públic Recaptació Junta Bens Impost

-

Any/expedient 1843/50

Títol formal: Registro de pases espedidos en papel común por falta de impresos. Á 22 octubre.

Data: 22/10/1843 28/10/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre dels passis expedits en l'Alcaldia del Masnou en paper comú, per falta d'impresos oficials, entre el 24 i el 28 d'octubre del 
1843. Model d'imprès de passi. Còpia del passi concedit a Josep Elias per anar a Martorell el 22 d'octubre del 1843.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passi Ordre/Públic Control

-
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Any/expedient 1843/51

Títol formal: Espediente sobre el desarme de la Milícia Nacional y entrega de armas, fornituras, vestimenta y demás al 
Gobierno. Á 8 de noviembre.

Data: 02/07/1837 07/11/1843

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 43

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpies i esborranys de relacions d'armament i uniformes lliurats per l'Alcaldia del Masnou als membres de la Milícia Nacional de la 
població o d'altres regiments entre 1837 i 1843. Estat de la munició de la Milícia Nacional al Masnou l'any 1842. Rebuts dels fusells 
lliurats al quarter de Molins de Rei el juny del 1843 i de les tropes enviades al Masnou. Ordre del capità general del Principat de 
reorganitzar la Milícia Nacional dels pobles i desarmar-la.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Armes MilíciaNacional

-

Any/expedient 1843/52

Títol formal: Padrón de caballerías remitido a la Comisión de bagages de Mataró. Á 11 de noviembre.

Data: 15/10/1843 11/11/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels cavalls, carros i tartanes, útils pel servei de bagatges, que hi ha al Masnou en el mes de novembre del 1843, indicant els 
seus propietaris, enviat a la Comissió de Bagatges del Partit de Mataró responen a dos ordres del 15 d'octubre i del o de novembre 
del 1843.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Transport Cavall Cens

-

Any/expedient 1843/53

Títol formal: Cuentas de propios. Á 15 de noviembre.

Data: 15/11/1843 31/05/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les despeses de l'Ajuntament del Masnou l'any 1843 destaquen el llistat de les despeses de secretaria, llistats dels sous 
pagats als treballadors de l'ajuntament, llistat de les despeses ocasionades per l'arranjament de la carretera, llistat dels diners 
entregats al rector de la parròquia del Masnou a compte de la recaptació del culte i clergat, llistat de les ajudes de beneficència 
lliurades als presos, pobres, expòsits i malalts mentals. Rebuts del pagament dels sous del majordom de l'Alcaldia i el col·lectors de 
contribucions del Masnou. 
Justificació enviada per l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona per haver lliurat l'any 1845 els comptes de 
propis corresponents a l'any 1843, basant-se en el fet que els regidors que verificaven els comptes estaven embarcats.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un pressupost municipal, en el qual no s'especifica l'any.

Paraules clau: Comptes Propis/Arbitris Beneficència Nòmina Marinos

-

Any/expedient 1843/54

Títol formal: Espediente para cantar un Te-Deum en acción de haber la Reyna Isabel II el juramento que prescribe la 
Constitución en las Cortes. Á 19 de noviembre.

Data: 14/11/1843 19/11/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Superior Polític de la Província en què s'informa a l'Alcaldia de la declaració de majoria d'edat de la reina i del 
seu jurament de lleialtat a la Constitució i ordena la celebració de un tedèum amb la participació de les autoritats i principals veïns 
del Masnou. Resposta de l'Alcaldia en què informa de la celebració del tedèum.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 31 de maig del 1843 que fa referència a la venta de béns 
nacionals.
Nota d'origen desconegut a llapis posterior a l'ordenació primigènia de la sèrie on consta: "Normas para la venda de bienes 
nacionales". Relacionat amb el document de la camisa.

Paraules clau: Religió Coronació Protocol Celebració Desamortització

-
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Any/expedient 1843/55

Títol formal: Reparto de guarda frutos del dicho año. Á 15 de diciembre.

Data: 09/12/1843 31/12/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat del repartiment de les despeses del guarda fruits de la collita del 1843, on consten els propietaris que han pagat i la quantitat 
que han pagat. Petició de l'Alcaldia de Teià, a instàncies de Pere Creus encarregat de cobrar al Masnou i Teià el guarda fruits, 
perquè l'Alcaldia del Masnou pagui els 120 rals de billó que li corresponen del guarda fruits. Rebut del pagament efectuat per 
l'Alcaldia del Masnou de la quantitat demanada.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany en paper timbrat del 1844.
Nota del secretari en la camisa: "Recibo de su pago".

Paraules clau: Impost Collita Teià Queixa Vigilant

-

Any/expedient 1843/56

Títol formal: Espediente de Juan Oliver sobre alzamiento de embargo de bienes. Desde 17 de enero 1842 hasta 16 de 
diciembre de 1843.

Data: 03/03/1838 16/12/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de la Subdelegació de Rentes de la Província de Barcelona informant a l'Alcaldia del Masnou de l'embargament dels 
béns de Joan Oliver perquè no ha pagat la multa que li va ser imposada per no pagar els impostos d'unes mercaderies que 
transportava. Alcaldia no pot dur a terme l'embargament ja que aquest patró està de viatge. Queixes fetes per Alcaldia i 
Administració de Rentes on consta que Joan Oliver no ha pagat els impostos en els terminis establerts. Còpia de la notificació de la 
sanció imposada a Joan Oliver per un altre retard en el pagament d'impostos entre 1837 i 1838, l'embargament de béns i el 
posterior aixecament de l'embargament un cop satisfets el deute i les sancions.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Idem de otra causa sobre multas y costas"

Paraules clau: Embargament Sanció Marinos Impost

-

Any/expedient 1843/57

Títol formal: Espediente sobre testimonios de multas. Desde 5 de febrero 1842 hasta 31 de diciembre de 1843.

Data: 05/02/1842 31/03/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les certificacions fetes pel secretari del Masnou, el 1r alcalde i l'intendent del Masnou informant de les multes 
imposades o bé de la inexistència de multes entre els mesos de febrer del 1842 i de desembre del 1843.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1845.
Un dels esborranys de l'expedient inclou una carta innacabada on s'informa del nomenament de José Vilar, com a comissionat per 
fixar els límits territorials entre Alella i el Masnou i les queixes perquè encara no s'ha presentat per fer aquesta tasca.
Dintre de l'expedient hi ha un full en blanc timbrat del 1842,

Paraules clau: Sanció Ordre/Públic Segregació Alella

-

Any/expedient 1844/01

Títol formal: Cargas contribuciones.

Data: 01/01/1844 01/01/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quantitat que l'Alcaldia del Masnou haurà de recaptar l'any 1844 als veïns pel subsidi de comerç i l'impost de culte i clergat.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprés en blanc del deute liquidador per un Ajuntament de l'any 1836.
En la camisa de l'expedient i en els documents simples no consta cap data, per això les dates que figuren en la fitxa són 
aproximades.

Paraules clau: Impost Recaptació

-
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Any/expedient 1844/02

Títol formal: Cuentas de propios. Desde 1 de enero hasta 23 de junio.

Data: 22/01/1844 01/05/1846

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les despeses de l'Ajuntament del Masnou l'any 1844 destaquen el llistat de les despeses de secretaria, llistats dels sous 
pagats als treballadors de l'Ajuntament, llistat de les despeses ocasionades per l'arranjament de la carretera, llistat de les despeses 
de la visita de l'exregent Maria Cristina, llistat de les despeses per condicionament dels locals municipals i la compra de material, 
llistat de les ajudes de beneficència lliurades als presos, pobres, expòsits i malalts mentals. Certificacions del secretari informant de 
les quantitats que s'han de recaptar del cadastre i de l'impost de culte i clergat. Circular de la Comissaria de Protecció i Seguretat 
Pública del Partit de Mataró de 1846 reclamant a l'Alcaldia del Masnou els comptes de propis del 1844.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany que forma part d'un informe sobre divisió dels termes del Masnou, 
Teià i Alella del 1845.
Nota del secretari en la camisa: " Vide. Boletín 87 de 1844 modelo".
Dintre de l'expedient esborrany parla de la construcció de les noves cases consistorials i de la comissió encarregada del seguiment 
de les obres.

Paraules clau: Comptes Propis/Arbitris Nòmina Beneficència Segregació

-

Any/expedient 1844/03

Títol formal: Elecciones de Diputados Provinciales. Á 3 de enero.

Data: 01/12/1842 11/01/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies de les llistes electorals, exposició pública i rectificacions, esborranys de la formació de la mesa electoral i acta 
original de l'elecció de Senadors i Diputats a Corts dels dia 3 al 7 de gener del 1844 en el districte electoral del Masnou. Resultats 
de l'escrutini. 
Petició del Govern de la Província del retorn de les llistes electorals. Compliment de la petició per part de l'Alcaldia del Masnou.
Còpia dels llistat d'electors del districte electoral del Masnou de l'any 1842.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín del 19 de octubre del 1843 número 3 / Idem gefe 1º estraordinario 25 [de] diciembre / Días 
3, 4, 5, 6 y 7 enero 1844. Acta original".

Paraules clau: Eleccions Diputat

-

Any/expedient 1844/04

Títol formal: Espediente sobre el halazgo de un niño de unos 14 meses en la playa de este pueblo el dia 4 de enero.

Data: 04/01/1844 14/01/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe enviat al cap polític de la província per l'Alcaldia del Masnou en el que descriu com el dia 4 de gener es va trobar un infant 
en la platja i demana com ha de resoldre la situació. El cap polític ordena que el nen sigui enviat a l'Hospital Civil de Barcelona. 
Justificant firmat pel prevere encarregat de l'Hospital confirmant l'arribada de l'infant i demana el seguiment, per part de l'Alcaldia del 
cas de l'adopció, l'any 1843, d'un nen pel matrimoni format per Paulina Palma i Joan Aleman.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un certificat incomplet sense data.

Paraules clau: Beneficència Platja Hospici

-

Any/expedient 1844/05

Títol formal: Espediente para cerrar el café de Francisco Torras y su captura y remisión al cuartel general. Desde 7 de 
setiembre 1843 hasta 8 de enero 1844.

Data: 07/11/1843 08/01/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Contracte de lloguer del cafè La Buena Unión, situat a la Carretera General del Masnou, prop de la plaça pública, propietat de 
Francesc Torras, per a dos anys a Pere Antoni Sust, de l'any 1843. 
Ordre del mes de novembre del 1843 del coronel Antoni Vaixeras de l'Estat Major de l'Exèrcit de Catalunya de tancar el cafè La 
Buena Unión i ordre de captura i remissió del seu propietari Francesc Torras. Notificació a l'esposa del dit Torras de l'ordre de 
captura del seu marit. Ordre de l'Estat Major, del mes de gener del 1844, en què es permet reobrir el cafè.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la crida feta pel brigadier Prim i el Cap Polític Interí de la Província 
buscant l'adhesió dels homes a la seva causa.

Paraules clau: Ordre/Públic Lloguer Cafè

-
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Any/expedient 1844/06

Títol formal: Padron de buques y reparto de subsidio. Á 11 de enero.

Data: 12/01/1844 12/01/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Francesc de Paula Malet al Secretari de l'Ajuntament en què sol·licita un passaport per sortir de viatge.
Escala de la repartició del subsidi de comerç per l'any 1844 que hauran de pagar els propietaris dels vaixells.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al Síndic del Masnou.
El document simple en el qual ha de constar el padró de vaixells que s'esmenta en el títol no consta en l'interior de l'expedient.
Dintre de l'expedient un dels documents simples no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Vaixell Impost Passaport Repartició

-

Any/expedient 1844/07

Títol formal: Espediente para la construcción de un barrio de hierro en el cementerio. Á 14 de mayo.

Data: 14/05/1844 14/05/1844

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany del projecte de rehabilitació de la barana. Esborranys dels càlculs fets per a la construcció d'una barana en el fossar del 
cementiri municipal.
Factura del manyà d'Alella de Mar que va fer l'obra i rebut del pagament per part de l'Alcaldia del Masnou d'aquesta.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
L'expedient inclou un croquis del barri que es va construir.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades, basades 
en la data que apareic en la camisa de l'expedient.
Nota del secretari en la camisa: "Peso 33 a 4 reales a 74 real 24 maravedís vellón / La libra importa 7 dineros 10 reals vellón / 
Albañil según cuenta 12 dineros 13 reals de vellón / Total 86 dineros 3 reales".

Paraules clau: Cementiri

-

Any/expedient 1844/08

Títol formal: Espedientes de abastos para 1844. Á 17 de enero.

Data: 18/11/1843 19/11/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 44

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies dels plecs de condicions de l'arrendament, i dels concursos pels arrendaments fets en els mesos de novembre, 
desembre del 1843 i gener del 1844, per a l'any 1844, de les carnisseries, corral i casa del pastor, de l'abastament de carns, l'arbitri 
de quatre maravedís sobre la lliura de carn i l'hostal municipal del Masnou. Seguint les indicacions del Govern de la Província de 
Barcelona.
Esborranys i còpies de les condicions per a la lliure venta, del pa, de carns i de vins i licors en la taverna.
Presentació al Govern de la Província de Barcelona dels resultats dels concursos de tots els arrendaments, indicant quins han estat 
resolts i quins han quedat deserts. Aprovació d'aquests.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari en la camisa: "Mesón Miquel Honos 1380 reales / Carnicerias arriendo Juan Bulh 500 reales / Corral idem 800 
reales / Abasto de carnes administración 15'520 reales / rbitrios libres y sin pago: / Panaderia circular de 24 agosto 1841- Bol[etín] 
número 105. / Tienda idem de 21 octubre idem. Boletín número 127. / Taverna idem de 1º setiembre 1842. Boletín número 108".

Paraules clau: Pa Carn Licor Hostal Arrendament

-

Any/expedient 1844/09

Títol formal: Espediente sobre fabricación presentados en este año. Á 19 de enero.

Data: 30/11/1843 11/07/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 59

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'obres acceptades per l'Alcaldia de: Pere Gorgollon, de Pau Alsina i de Joan Rubis en el carrer de Sant Antoni, de Gabriel 
Pagès en la Roca de Xeix, de Francesc Vilardevall, de Bartomeu Jaume Estaper i de Felip Casas en la Carretera Real, de Jaume 
Isern en el carrer Sant Agustí, de Jaume Pagès Bosch i de Joan Ribas en el carrer de Sant Francesc, de Marià Torrent i de Joan 
Valldeneu en el carrer La Deseada, de Gerard Maristany i Millet en el carrer Sant Rafael, de Miquel Pagès, i de Miquel Saiol en el 
carrer Adra.
A fi de resoldre les peticions referents a les obres d'edificacions situades a la Carretera General, l'Alcaldia del Masnou cerca el parer 
de l'enginyer Ildefons Cerdà, que en fa un informe.
Peticions d'obres no resoltes per l'Alcaldia de: Miquel Vilar, Jaume Ferrer, Joan Truch i Vilardevall, Francesc Millet, Pau Alsina i 
Joan Mirambell.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: En l'expedient trobem el plànol de la casa que va construir Ventura Alsina entre el carrer Cervantes i el carrer Quintana, i un plànol 
d'una casa de la Carretera General sense identificar el propietari.
Nota del secretari en la camisa: " Juan Rubis / Gabriel Pagés (Mezquita) / Buenaventura Alsina (Quintana) / Benaventura Jayme 
Estaper (Roca de Xeix) / Francisco Millet Patena (Calle Sant Juan) / Francisco Viladeval (Mezquita) / Juan Truch (playa) / Jayme 
Farrer (una comuna) / Pedro Arnó (calle Sant Pedro) / Pedro Alsina / Pedro Gorgollón (llamada)".

Paraules clau: Obra Privada Torrent Clavegueram

-
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Any/expedient 1844/10

Títol formal: Presupuesto de propios y arbitrios para el año 1844. Á 21 de enero.

Data: 26/12/1843 12/10/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ban fet per l'Alcaldia en què convoca a la població per assistir a la discussió del pressupost públic ordinari per l'any 1844. Oficis 
presentats per l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona adjuntant el pressupost d'ingressos i despeses de 
Propis per a l'any 1844, a fi de que l'aprovi. 
Reclamació d'una còpia del pressupost de l'any 1844 a l'Alcaldia del Masnou per part del Govern de la Província. Resposta 
immediata per part de l'alcaldia enviant la còpia demanada.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari en la camisa: "Con la aprobación de la Diputación Provincial de fecha".

Paraules clau: Pressupost Propis/Arbitris Municipal

-

Any/expedient 1844/11

Títol formal: Espediente sobre la compra de un órgano habiendo una suscripción. Á 9 de febrero.

Data: 21/01/1844 09/02/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de l'acord municipal segons el qual es decideix comprar un orgue per l'església parroquial, per fer-ho s'obre una col·lecta 
popular a fi de sufragar la compra amb donatius dels veïns. Llistat dels veïns que han decidit comprar l'orgue.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Orgue Moral/Culte Parròquia

-

Any/expedient 1844/12

Títol formal: Espediente sobre el alquiler de la casa rectoral y demás bienes del clero. Á 14 de febrero.

Data: 08/01/1783 12/05/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de l'administració Subalterna de Béns Nacionals de la Subdelegació de Mataró a l'Alcaldia del Masnou del llistat de les 
propietats i rendes que pertanyien al clergat secular i que ara pertanyen a l'Estat i el benefici que es treu de l'antiga casa del rector 
ara propietat de l'Estat. L'Alcaldia respon que al Masnou no hi ha cap edifici ni renta de les demanades i que la casa rectoral ha 
estat sempre propietat de l'Alcaldia del Masnou. Per justificar-ho adjunta a l'expedient una còpia de l'acta de la reunió dels veïns del 
1769 en la qual es decidí la construcció de l'església i la casa rectoral.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Còpia de la reunión de vecinos tenida en 1769".

Paraules clau: Desamortització Bens Parròquia Clergat

-

Any/expedient 1844/13

Títol formal: Espediente de las listas de peones camineros y demás. Á 15 de febrero.

Data: 18/02/1844 15/03/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats quinzenals elaborats per l'encarregat de l'obra de reparació del tram que travessa el Masnou de la Carretera General de 
Barcelona a la frontera amb França, on consta els noms i cognoms, la categoria i les hores treballades dels jornalers contractats per 
dur a terme les obres des de l'1 de febrer al 15 de març del 1844.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un ban en què s'informa del canvi de les butlletes electorals.

Paraules clau: Reparació Via/Pública

-

Any/expedient 1844/14

Títol formal: Espediente para ecsigir y revisar los pasaportes de los viageros. Á 22 de febrero.

Data: 13/02/1844 23/02/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern Superior Polític de la Província a l'Alcaldia del Masnou de verificar tots els passis i passaports del viatgers que 
passin pel Masnou i d'elaborar i enviar-li un comunicat diari dels viatgers i transeünts que constin a l'Alcaldia del Masnou. Encarregat 
de la verificació de documents del Masnou envia al Cap polític el llistat on consten els viatgers que passaren pel Masnou entre el 16 
i el 23 de febrer del 1844.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un imprès en blanc del pagament d'un deute.

Paraules clau: Passi Control Passaport

-
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Any/expedient 1844/15

Títol formal: Espediente de Victoria Maña. Á 28 de febrero.

Data: 28/02/1844 05/03/1844

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de Josep Mora i Salvador Urpina que, en nom de les seves esposes, demanen a l'Alcaldia que s'embarguin els béns 
mobles de la casa del seu sogre per valorar-los. La vídua, Victòria Manyà, es nega a que es dugui a terme l'embargament i intenta 
emportar-se'ls. Finalment els béns són embargats i valorats i la dita vídua Victoria Mañá rep una multa per no acatar l'ordre 
d'embargament, de la qual consta el pagament de la meitat.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'imprés de renovació de la deuda interior presentat pel secretari 
de l'ajuntament a la caixa Nacional d'Amortització pel 22 gener del 1844.
Notificació a Pere Roses de l'ordre del capità general de complimentar l'exregent Maria Cristina en la casa del comú durant la seva 
visita a la població.

Paraules clau: Sanció Herència Embargament Deute Municipal

-

Any/expedient 1844/16

Títol formal: Sobre estados de frutos, jornales y distancias. Á 4 de marzo.

Data: 04/03/1844 21/06/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del cap superior polític de la província a l'Alcaldia d'elaborar un llistat amb el resum estadístic de la producció agrícola, els 
jornalers disponibles i els transports que hi ha al Masnou en el mes de març del 1844. Així com dades de l'extensió del poble i els 
pobles amb què limita. Còpia de la resposta amb les dades enviada per l'Alcaldia. Segon resum enviat per l'Alcaldia del Masnou al 
cap superior polític, seguint una ordre rebuda en el mes de maig del 1844, informant de l'estadística de jornalers, recol·lectors i 
altres treballadors del camp que hi havia al Masnou en el quinquenni comprès entre 1839 i 1843.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari en la camisa: "Otra para el excelentísimo señor Capitán General".

Paraules clau: Estadística Treballador Transport Terme

-

Any/expedient 1844/17

Títol formal: Relación de las contribuciones que los vecinos pagan a otros pueblos. Á 10 de marzo.

Data: 10/03/1844 10/03/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació dels veïns que paguen contribucions als pobles de Tiana, Alella i Premià indicant quins impostos són i les quantitats que 
paguen.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Dintre de l'expedient, el document simple no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades. S'ha agafat com 
a vàlida la que consta en la camisa.

Paraules clau: Impost Alella Teià Tiana

-

Any/expedient 1844/18

Títol formal: Cupos de contribuciones. Á 19 de marzo.

Data: 09/03/1844 13/06/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions de la Tresoreria de la Intendència de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou del pagament de la recaptació 
dels impostos ordinaris del 1844. Plecs de càrrec de les quantitats que hauran de pagar pels impostos ordinaris conjuntament Teià, 
Masnou i Montgat l'any 1844.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial número 21 y 48 y 57. / Subsidio 38700 / Catastro 9620"24" / Culto y clero: por 
subsidio 26857; por catastro 4620" / Idem por los 15 meses vencidos de 1 octubre del 1842 á 31 de diciembre de 1843 / por 
subsidio 33571 " / por catastro 5775 / total 119143"24".

Paraules clau: Impost Recaptació Teià Montgat

-
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Any/expedient 1844/19

Títol formal: Estado de las armas y municiones. Á 25 de marzo.

Data: 02/11/1843 04/12/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de la distribució de cinquanta fusells cedits pel Coronel Antoni Baixeres l'any 1843 entre els homes que formen la Milícia 
Nacional del Masnou. 
Estat de la Milícia Nacional i relació de la distribució dels fusells que el coronel Baixeres va cedir a l'Alcaldia del Masnou es pogués 
defensar després de la dissolució de la Milícia Nacional en el mes d'abril.
Lliurament dels quaranta fusells que hi havia al Masnou al Govern Militar de Barcelona. 
Queixes d'aquest fet presentades per l'Alcaldia en què al·lega que necessita les armes per defensar-se, ja que el poble està situat 
en una zona de pas constant i la majoria d'homes passen llargues temporades fora de la població.
Ordre del capità general de l'exèrcit d'entregar totes les armes de caça dels veïns que no tinguin la llicències de caça i arma en 
regla. Entrega de les armes de caça a l'Alcaldia per part dels veïns i un cop recollides totes la seva entrega al comandant d'armes. 
Petició perquè li retornin l'arma de caça a Jeroni Buscarons.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Idem entregadas".
Dins de l'expedient els documents simples estan ordenats en quatre camises sense títol.
També dintre l'expedient en un esborrany hi ha una carta ordenant la vigilància del pres Jaume Batalla ordenat pel jutge de primera 
instància de Mataró.

Paraules clau: Armes MilíciaNacional Vigilància Presos Marinos

-

Any/expedient 1844/20

Títol formal: Espediente ejecución la ley de ayuntamientos sancionada en 14 de julio de 1840 y acta elección de 
ayuntamiento y aprobació. De 16 enero hasta 2 abril.

Data: 03/01/1844 23/06/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 55

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern Superior de la Província de fer unes noves eleccions per escollir un nou consistori al Masnou basant-se en la Llei 
d'Ajuntaments del 4 de juliol del 1840. 
Trasllat de la data de les eleccions municipals del mes de gener al mes de març com a conseqüència de la visita de l'exregent Maria 
Cristina. 
Llistats dels possibles candidats, modificació del nombre de membres del nou consistori municipal. Acta de l'elecció. Llistats dels 
electors. Notificació dels resultats al Govern Superior Polític de la Província.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la llista d'electors del 1843.
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".
Dintre de l'expedient hi ha models d'impresos en blanc del llistat dels veïns escollits per formar part del consistori.

Paraules clau: Eleccions Municipal

-

Any/expedient 1844/21

Títol formal: Sobre dotación de las escuelas y demás noticias. Á 18 de abril.

Data: 18/04/1844 25/04/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Alcaldia del Masnou a Josep Rusiñol, Marià Forcada, Pau Balta i Miguel Fàbregas, mestres que exerceixen el magisteri 
al Masnou, d'un breu informe on consti el nombre d'alumnes que tenen i el seu nivell.
Respostes dels quatre mestres. 
Estat presentat per l'Alcaldia del Masnou al Govern Provincial en què consta el nombre d'alumnes i els seu nivell d'ensenyament, el 
nombre d'escoles que té la població i els recursos econòmics que es destinen a l'escola pública de primera ensenyança.

Tema: Ensenyament

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 39 y 21"

Paraules clau: Centre Mestre Estadística

-
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Any/expedient 1844/22

Títol formal: Aplicación del sobrante del Pago de la Ronda del Partido que tenía Masnou á Mataró. Desde 30 enero 1842 
hasta 20 abril 1844.

Data: 14/08/1840 14/03/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Junta de Bagatges del Partit de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en què informa que s'han fet quatre serveis el mes 
d'agost del 1844. Alcaldia informa a la Junta que no pot assumir els quatre serveis amb els vehicles dels què disposa. L'Alcaldia de 
Mataró lloga una empresa perquè faci el servei. L'Alcaldia del Masnou no vol pagar el lloguer ja que al·lega que els preus són 
abusius.
L'Ajuntament de Mataró embarga la quantitat sobrant de la Ronda de Partit que s'havia de retornar a l'Alcaldia del Masnou per pagar 
el lloguer. Queixes de l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província per aquest fet, que no són escoltades. Ordres del 1842 i 1844 
del Govern de la Província segons les quals s'han de retornar als pobles els diners sobrants de les Rondes de Partit que es lliuraren 
entre 1838 i 1840, un cop dissoltes les Juntes de Partit, perquè les despeses per a la manutenció dels pobres i dels presos estan 
ateses regularment.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Transport Queixa Ronda/Partit Beneficència Embargament

-

Any/expedient 1844/23

Títol formal: Espediente de los pagos hechos al cura párrocoa y vicarios a cuenta de los 15 meses de su dotación. Desde 1 
octubre de 1842 á 31 diciembre 1843.

Data: 25/04/1844 09/07/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels rebuts lliurats pel rector i el vicari del Masnou en què consten les assignacions rebudes entre l'1 d'octubre del 1842 i el 
31 de desembre del 1843; i de les quantitats lliurades al rector i el vicari del Masnou entre el 7 de setembre i el 19 de desembre del 
1844. 
Certificació del rector i el vicari en què consta les quantitats rebudes durant quinze mesos a compte de la seva assignació.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès del deute liquidador en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Taya i Masnou cupos catastro 9526 / subsidio 2381"17 / 11907"17 / 1/2 5953"26 / Modelos de los 
recibos Boletín número 8 de 1842 / La real Orden del 20 enero de 1844 / que autoriza la unión de los cupos / en el diario de 3 de 
febrero / sobre subsidio 33571 / idem catastro 1/2 de Taya 45775 / 39346 [total] / Frutos de 1844 22 / 20 / 30 / 72 [total]".
Dintre de l'expedient hi ha un esborrany amb la reclamació del 1844 del comandant Joaquim Valldelló a l'Alcaldia del Masnou del 
pagament d'un semestre del subsidi de comerç. En l'esborrany hi ha un error ja que uneixen el barri de Montgat, que pertany a 
Tiana, al poble del Masnou.

Paraules clau: Nòmina Clergat Parròquia Impost

-

Any/expedient 1844/24

Títol formal: Espediente del arresto de los regidores José Coll y Juan Pagés Bosch por no haber asistido a jurar 
observància a la reina Isabel II. Á 8 de diciembre.

Data: 08/12/1843 12/05/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ofici de l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província informant de la negativa de jurar fidelitat a la reina Isabel II dels 
regidors Josep Coll i Joan Pagès. Passen el cas al Jutjat de Primera Instància de Mataró i els dos regidors són castigats 
preventivament amb l'arrest domiciliari. Finalment es resolt el cas quan els dos regidors juren fidelitat davant de l'Ajuntament i els 
representants judicials, i són sancionats amb una multa.

Tema: Administració general

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Desde 8 diciembre de 1843 á 12 mayo de 1844".
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full en blanc on només consta "boletin oficial de instrucción pública 3º tomo".

Paraules clau: Ordre/Públic Sanció Protocol Coronació

-

Any/expedient 1844/25

Títol formal: Espediente sobre la multa a los 85 carneros de Juan Batlle de Sitges por infracción á la ordenanza general de 
carreteras. Á 15 de mayo.

Data: 14/05/1844 16/09/1844

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia i imposició de multes als pastors Joan Batlle i Francesc Ginestes per fer pasturar els seus ramats en les vores de la 
Carretera General, cobrament d'aquestes i repartició de les quantitats recaptades i rebuts de les quantitats lliurades a cadascun de 
les institucions implicades. El patró de Joan Batlle demana a l'Alcaldia del Masnou que no multin al seu pastor ja que aquest no 
coneixia la norma. 
Rebut dels diners lliurats a Ildefons Cerdà per la multa que es va imposar a Gregorio Baltas per estacionar el seu carruatge en la 
Carretera General.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Idem 18 agosto / otra de 14 cabezas de ganado bacuno / idem otra de 6 reales vellón a Gregorio / 
Baltas de Mataró".

Paraules clau: Sanció Via/Pública Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1844/26

Títol formal: Sobre cárceles del pueblo. Á 18 de mayo.

Data: 30/08/1831 27/05/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada l'any 1831 per l'Alcaldia del Masnou a la subdelegació del Corregiment de Mataró demanant permís per a 
construir una petita presó a la vora de l'estable on s'allotja el regiment. Denegació de la petició. Petició de la presó al capità general 
de la província.
Circular del Jutjat de Primera Instància de Mataró demanant informació de les presons del pobles del Partit. L'Alcaldia del Masnou 
respon que la presó del Masnou és una habitació no condicionada, en la qual els presos només hi dormen, que no hi ha cap 
assignació monetària destinada per sufragar el manteniment, la reforma o la construcció d'una nova presó.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat de veïns que no havien pagat impostos.

Paraules clau: Presó Presos Municipal Control

-

Any/expedient 1844/27

Títol formal: Copia del título de cirujano de don Antonio Masaran. Á 23 de mayo.

Data: 09/07/1844 09/07/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de cirurgià de tercera classe d'Antoni Masaran.

Tema: Sanitat

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'encapçalament d'un certificat del 1844.

Paraules clau: Títol/Oficial Metge

-

Any/expedient 1844/28

Títol formal: Espediente sobre contribución del clero por los meses vencidos, en fin de diciembre de 1843. Á 30 de mayo.

Data: 08/04/1844 01/08/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes recollides per l'Alcaldia del Masnou i enviades al Govern de la Província sobre l'augment de la quota de la contribució de 
culte i clergat que han de pagar els veïns corresponent als quinze mesos, des de l'1 d'octubre del 1842 fins al 31 de desembre del 
1843. El Govern de la Província respon que no es pot rebaixar la quota ja que ha estat imposada per una Reial Ordre i per tant l'han 
de pagar en la seva totalitat.
Esborranys de la carta que els veïns del Masnou, tot imitant als de Mataró, envien a la Reina en què demanen que es suprimeixi 
l'impost de culte i clergat i que retornin dels béns amortitzats a l'Església.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 31 de desembre del 1843 que tracta sobre la construcció del 
corral municipal i de la quantitat que s'ha de pagar al fuster José Ballester.
Nota del secretari en la camisa: "Y apremios satisfechos 100 reales vellón".

Paraules clau: Clergat Corral Desamortització Queixa Impost

-

Any/expedient 1844/29

Títol formal: Espediente de la embarrancada de tres laudes de pesca en la playa de este pueblo. Á 20 de junio.

Data: 20/07/1844 31/07/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 29

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Esborranys i còpies de l'informe elaborat per l'Alcaldia del Masnou i la Junta Municipal de Sanitat en el qual es descriu com s'han 
embarrancat tres llaüts fugint dels guardacostes en la platja del Masnou, i com els carrabiners i els guarda costes demanaven una 
part dels béns embargats. Llistats dels béns embargats i els testimonis recollits dels fets. Un cop acabades les diligències obertes 
per l'Alcaldia s'envia una còpia amb totes les dades al cap superior polític de la província perquè resolgui el procés i la repartició del 
botí.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Perseguidas por las lanchas del bergantín Guardacostas Isabel II".
La tinta dels documents simples està cremant el paper per oxidació.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Vaixell Platja Ordre/Públic Sotsobre

-
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Any/expedient 1844/30

Títol formal: Espediente de los consortes José e Isabel Orta. Á 22 de junio.

Data: 20/06/1844 20/06/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Horta i la seva muller Isabel Sala perquè es faci un inventari dels béns de la casa on viuen la seva mare i el seu 
segon marit, Pere Colomer, ja que al·leguen que aquests no els volen lliurar la part d'una herència que els pertoca. 
Instruccions enviades a l'alcalde pel Jutjat de Mataró en les quals consta com haurà d'actuar per resoldre el cas i els problemes que 
li poden sorgir.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Dintre de l'expedient un dels documents simples no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Herència Queixa Bens Particular

-

Any/expedient 1844/31

Títol formal: Rectificación de listas electorales para Diputados á Cortes. Á 30 de junio.

Data: 02/09/1843 19/06/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern de la Província de Barcelona en què s'ordena la renovació de les llistes electorals.
Llistats d'altes i baixes de les llistes electorals del districte del Masnou l'any 1844. 
Presentació al Govern de la Província de les rectificacions de les llistes electorals de l'any 1843 i 1844.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Dintre de l'expedient hi ha un imprés en blanc del rebut de pagament del catastre del 1843

Paraules clau: Eleccions Cens Estatal

-

Any/expedient 1844/32

Títol formal: Estados de contribuciones y demás según la ley de ayuntamientos y lista de electores. Á 2 de julio.

Data: 01/07/1844 10/09/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Liquidació general de l'any 1844 de la contribució extraordinari de guerra sobre la riquesa industrial i territorial decretada l'any 1838. 
Elaboració d'un cens d'electors ordenat pel Govern de la Província a partir d'uns models predeterminats que divideixen la població 
segons la seva professió i la seva catalogació com a contribuent, basant-se en la llei municipal del 1840. Esborranys de les llistes. 
L'Alcaldia del Masnou envia al Govern de la Província una còpia de les llistes adjuntant-li també la quota de contribució que paga 
cadascun dels veïns anualment.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una cetificació del 3 de juny del 1844 en què consta que Antonio 
Diaz s'ha presentat davant l'alclade.

Paraules clau: Contribució Guerra Cens Eleccions Impost

-

Any/expedient 1844/33

Títol formal: Espediente de apremios para el 2º semestre de subsidio industrial y de comercio.

Data: 09/07/1844 22/08/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Intendent de la Província informant que envia un comissionat perquè recapti els 19350 rals de billó corresponents al 
segon semestre del subsidi d'indústria i comerç del 1844 anticipadament. Alcaldia no paga tot al·legant que el cobrament anticipat 
està fora de norma i que hi hagut una errada ja que han unit la barriada de Montgat al poble del Masnou. 
La Intendència Provincial ordena el pagament, i l'Alcaldia del Masnou es torna a negar a pagar, ara al·lega que hi ha hagut un canvi 
de consistori i, com a prova de bona voluntat, envia 1200 rals de billó a compte. L'intendent no accepta les excuses i obre un 
expedient de constrenyiment contra l'Alcaldia.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari en la camisa: "Se pago apremios 410 reales vellón".

Paraules clau: Impost Queixa Recaptació Constrenyiment IndústriaComerç

-
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Any/expedient 1844/34

Títol formal: Reparto del subsidio industrial i de comercio. Á 15 de julio.

Data: 09/06/1844 16/07/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacions dels veïns subjectes a pagar l'impost d'indústria i comerç de l'any 1844 classificats segons els seus oficis, professions, o 
activitats. Llistat dels veïns que no han pagat l'impost del cadastre i el subsidi de comerç de l'any 1843.
Elecció del comissionats, representants de cada classe, encarregats de la repartició del subsidi d'indústria i comerç del 1844. 
Llistats de les quantitats que cada classe va pagar l'any 1843. Repartició del subsidi entre els veïns terrestres que es dediquen al 
comerç i la indústria. Sanció de 500 rals sobre els membres del consistori per no haver lliurat la quantitat que correspon al primer 
semestre del subsidi.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès del deute liquidador en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 38700".
Dintre de l'expedient hi ha documents simples sense dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Repartició Impost IndústriaComerç

-

Any/expedient 1844/35

Títol formal: Reparto del clero por 15 meses desde 1 de octubre de 1842 á 31 de diciembre de 1844.

Data: 21/04/1844 31/05/1845

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 31

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal segons el qual es pagarà el primer trimestre del cadastre del 1844, es crearan dues comissions, una pel seguiment 
i repartició del subsidi industrial i de comerç i una altra per la repartició entre els veïns de l'impost del subsidi de culte i clergat 
corresponent als quinze mesos compresos entre l'octubre del 1842 i el desembre del 1843. 
Comptes, escales i llistes de la repartició del subsidi de 39.346 rals de billó de l'any 1844 que es cobra conjuntament amb Teià. 
Repartició dels 26.856 rals i 28 maravedís de billó entre els veïns de la contribució del 1844 de culte i clergat.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Cupos / Por subsidio 33570 rales vellón / catastro y personal y Taya 5775 reales vellón / 393446 
reales velón [total]".
Dintre de l'expedient hi ha documents simples que no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Clergat Repartició Teià

-

Any/expedient 1844/36

Títol formal: Presupuesto de gastos para el culto. Á 4 de agosto.

Data: 06/07/1844 03/11/1844

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província en què s'ordena al rector de la parròquia i a l'Alcaldia del Masnou elaborar un pressupost per 
l'any 1844 de les despeses i ingressos anuals previstos pel culte de l'església parroquial. Exposició al públic del pressupost. 
Presentació del pressupost al Govern provincial. Denegació del pressupost. Segon pressupost presentat amb les esmenes 
demanades. 
Relació de les despeses i ingressos anuals de l'església parroquial del Masnou de l'any 1843.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 38 y 103 y 117".
Dintre de l'expedient un dels documents simples no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Moral/Culte Pressupost Parròquia

-

Any/expedient 1844/37

Títol formal: Padron de bagages remitido á Mataró. Á 6 de agosto.

Data: 19/05/1844 06/08/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Comissió de Bagatges de Mataró a l'Alcaldia del Masnou ordenant la creació d'un padró on constin tots els veïns que 
poden prestar el servei de bagatge, i els que tenen cavalls i carros. Reclamació del padró per part de la Comissió ja que Alcaldia no 
l'envia. Finalment l'Alcaldia elabora el padró i l'envia.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1844.

Paraules clau: Transport Cavall Cens

-
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Any/expedient 1844/38

Títol formal: Sobre licencias de uso de armas y cazar. Á 7 d'agost.

Data: 27/07/1844 24/11/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 41

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les llicencies d'armes i caça expedides pel cap superior polític de la província l'any 1844. 
Peticions acceptades de llicències de Jeroni i Josep Buscarons, Josep Sors, Pere Mitjans i Francesc Boter i Gibernau. Peticions no 
tramitades de Josep Oliver, Josep Ataix, Joan Valldeneu, Pere Ballester. 
Relacions dels veïns que tenen llicència d'escopetes de caça sol·licitades per la Comissió de Seguretat del Partit de Mataró i pel 
comandant d'armes de Tiana. 
Models de les peticions de llicències i de les certificacions de bona conducta firmades pel comandant d'armes que s'hi s'adjuntaran.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1844/39

Títol formal: Sobre publicación de listas de los electores a Cortes. Á 9 de agosto.

Data: 03/08/1844 03/08/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província per a l'Alcaldia del Masnou en què ordena l'exposició al públic de la llista d'electors a Corts a fi 
de què es puguin detectar possibles errors. 
Llistat dels electors.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'acte d'empressonament de José Comas del 1844.
Nota del secretari en la camisa: "Desde 9 a 23 agosto sin reclamación / vide sesión del 25".

Paraules clau: Cens Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1844/40

Títol formal: Sobre pago de subsidio de algunos patrones al Ayuntamiento. Á 20 de agosto.

Data: 28/06/1844 20/08/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de l'Alcaldia als capitans Bonaventura Matas i Lluís Estaper del pagament del subsidi d'indústria i comerç dels anys 
1843 i 1844.
Esborrany de la relació de veïns enviada al Gremi de Marina del Masnou a fi de que es confirmés si hi pagaven o no la quota.
Relació dels homes que van salpar amb el bergantí Belafonte.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.

Paraules clau: Marinos Impost Queixa

-

Any/expedient 1844/41

Títol formal: Reclamacions sobre el pago de subsidio. Á 9 d'agost.

Data: 26/07/1844 09/08/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de Josefa Ros i Lorenzo Pujol a l'Alcaldia del Masnou en què demanen una rebaixa de la quota que els pertoca del subsidi 
d'indústria i comerç de l'any 1844. L'Alcaldia denega la petició a la primera i accepta una rebaixa d'una cinquena part de la quota del 
segon.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
En la petició de Josefa Ros trobem una incoherència ja que la petició té com a data el 9 d'agost del 1845 i el decret ressolutori és 
del 15 d'agost del 1844

Paraules clau: Queixa Impost IndústriaComerç

-

Any/expedient 1844/42

Títol formal: Espediente sobre la línea de la carretera en la calle Barcelona. Á 14 de agosto.

Data: 14/08/1844 08/11/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia feta per un grup de veïns a l'Alcaldia del Masnou de la irregularitat que ha fet Francesc d'Assís Estaper avançant la línia 
de la casa que ha edificat en la Carretera General, en el tram conegut com Carrer Barcelona.
El propietari es defensa al·legant que té tots els permisos en regla. Alcaldia paralitza les obres i es crea una comissió amb 
arquitectes i enginyers representants d'ambdues parts a fi d'estudiar el projecte i dictaminar on està la línia.
No s'arriba a cap acord i el cas s'eleva al jutge de Primera Instància de Mataró.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " Estaper".

Paraules clau: Alineació Via/Pública Queixa

-
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Any/expedient 1844/43

Títol formal: Espediente sobre pago de las contribuciones en la Tesoreria de la Província. Á 28 de agosto.

Data: 10/12/1843 18/12/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Intendent de la Província de Barcelona enviada a l'Alcaldia del Masnou en què informa que a partir de l'1 de gener del 
1844 totes les contribucions ordinàries s'hauran de pagar a la Tresoreria de Rentes del Govern Provincial. L'Alcaldia envia la 
confirmació de la rebuda de la circular a l'Intendent.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Disposició Impost

-

Any/expedient 1844/44

Títol formal: Elecciones de Diputados a Cortes en los días 3, 4, 5, 6 y 7 de setiembre. Á 3 de setiembre.

Data: 29/07/1844 08/09/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern Polític de la Província de Barcelona de fer eleccions per escollir els diputats per a Corts i la terna per a senadors 
en el setembre del 1844 i exposar al públic les llistes electorals perquè es puguin rectificar possibles errades o variacions.
Ban de la celebració de les eleccions per escollir els representants a Corts i la terna de senadors en el districte electoral del 
Masnou, que compren els pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Sant Cristòfol de Premià o Premià de Mar. 
Acta de les eleccions celebrades entre el 3 i el 7 de setembre del 1844. Circular del cap superior polític de la província en què 
ordena que en els dies de la celebració de les eleccions se li enviï diàriament un resum dels resultats i les incidències de la jornada 
mitjançant un mosso d'esquadra. Estat enviat per l'Alcaldia del primer dia de les eleccions. Un cop finalitzades les eleccions es 
retornen els llistats d'electors al Govern Polític de la Província.

Tema: Eleccions

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Acta original".

Paraules clau: Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1844/45

Títol formal: Espediente sobre suministros de 1539 libras de pan a la división del exercito de Cataluña. Á 26 de setiembre.

Data: 26/09/1843 26/09/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany en què consta que l'Alcaldia del Masnou, tot seguint les ordres de l'encarregat de manteniment de la 1a Divisió de 
l'exèrcit de Catalunya, va enviar 1.539 lliures de pa al Quarter General de Mataró.
Llistats del nombre de pans lliurats especificant-ne la classe, el pes i el valor, també consta el flequer que els ha venut. Petició d'un 
rebut de la tramesa feta per l'Alcaldia del Masnou a l'encarregat de la Província de Mataró.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat de refrendació de passaports del 21 de setembre, no 
consta l'any.

Paraules clau: Pa Subministrament Passaport Exèrcit

-

Any/expedient 1844/46

Títol formal: Guarda frutos. Á 30 de setiembre.

Data: 10/12/1844 30/09/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat del repartiment de les despeses del guarda fruits de la collita del 1844, on consten els propietaris que han pagat i la quantitat 
que han pagat. 
Rebut dels 160 rals de billó lliurats per l'Alcaldia del Masnou al recaptador de Teià, Miquel Elias Coll.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari en la camisa: "Recibo de lo satisfecho 160".

Paraules clau: Collita Impost Teià

-

Any/expedient 1844/47

Títol formal: Espediente sobre aprèmios, contra los prestamistas de censos al Gobierno. Á 8 de octubre.

Data: 14/10/1844 31/10/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns del Masnou que abans pagaven els censos i censals a l'església i ara els pagaran a la Intendència de la Província. 
Reclamació enviada a l'Alcaldia del Masnou perquè la trameti als veïns implicats, de la Comissió de la Intendència encarregada de 
gestionar els deutors de pagaments de censos, en la qual es demana que els deutors de censos els paguin.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès del deute liquidador en blanc.

Paraules clau: Constrenyiment Censos Queixa Desamortització

-
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Any/expedient 1844/48

Títol formal: Espediente para el alistamiento de mosos para el remplazo del ejercito de 1842. Á 15 de octubre.

Data: 15/10/1842 10/10/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels mossos solters compresos entre els 18 i els 25 anys susceptibles a ser escollits per substituir la lleva de l'exèrcit de 
1842 presentats a la Diputació Provincial de Barcelona.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany sobre informe de les obres particulars en la casa de Francisco d'Asis 
Estaper.

Paraules clau: Lleva Quinta Obra Exèrcit

-

Any/expedient 1844/49

Títol formal: Comandante de armas. Á 15 de octubre.

Data: 13/12/1843 15/10/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament de Ramon Albareda com a comandant d'armes del Masnou. 
Inventari dels mobles assignats al comandant Albareda.
Excedència de quinze dies del comandant Albareda a fi que pugui anar a Barcelona, on és requerida la seva presència, i la 
delegació de les seves funcions, en aquests temps, en l'alcalde.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una declaració en un judici.

Paraules clau: Vigilància Excedència Títol/Oficial

-

Any/expedient 1844/50

Títol formal: Espediente de Mateo Anglada contra su hijo Ginés. Á 26 de octubre.

Data: 26/10/1843 06/06/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Mateu Anglada a l'alcalde del Masnou perquè actuï com a jutge imparcial en un judici de conciliació entre ell i el seu fill 
Ginés, en què es discuteix la devolució d'uns manuals i altres documents comercials, així com l'ordre de permetre que en Mateu 
Anglada faci fora de casa seva el seu fill Genís i la seva esposa. 
El síndic de l'Ajuntament i un advocat són designats jurats. 
Notificació enviada a Genís Anglada informant-lo de la celebració del judici. 
Resolució del judici.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès del deute liquidador en blanc.

Paraules clau: Judici Conciliació

-

Any/expedient 1844/51

Títol formal: Finiquitos de seguridad pública. Á 1 de noviembre.

Data: 18/01/1844 27/12/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rebuts de la Delegació del Govern Polític de Barcelona conforme l'Alcaldia del Masnou ha lliurat les liquidacions dels documents de 
protecció pública corresponents als anys 1843 i 1844. 
Comandes de documents de seguretat pública: passaports, passis i llicències, per l'any 1844. 
Llistat dels documents expedits l'any 1844 per l'Alcaldia del Masnou. 
Circular de la Comissió de Seguretat de Mataró ordenant que es presentin davant d'ella tots els propietaris d'establiments 
susceptibles a necessitar una llicència de seguretat pública. Llistats dels comerços, ordenats per activitats i classes, que hi ha al 
Masnou. L'Alcaldia notifica a la Comissió que tots els establiments amb llicència per l'any 1844 ja l'han pagada abans de l'1 de 
gener.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'acord de fer públic l'any 1845 els impostos de quinquennis 
aprovats.

Paraules clau: Seguretat Passaport Permís Comptes Llicència

-
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Any/expedient 1844/52

Títol formal: Registro de Requisitorias y demás diligèncias practicadas para la captura. Desde 5 febrero hasta 16 de 
noviembre.

Data: 24/02/1844 06/12/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les requisitòries rebudes per a la captura de pròfugs per l'Alcaldia del Masnou des del 25 de febrer del 1844 al 16 de 
novembre del 1844.
Còpies de les ordres de captura de presos pròfugs del cap superior polític i del jutge de 1a Instància de Mataró rebudes a l'Alcaldia 
del Masnou de l'any 1844. Esborranys dels comunicats de Seguretat Pública enviats per l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític 
des del març al juny del 1844.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un imprès de la renovació del deute interior presentat per 
l'Ajuntament a la Caixa Nacional del 22 de gener del 1844.

Paraules clau: Requisitòries Presos Ordre/Públic Deute

-

Any/expedient 1844/53

Títol formal: Confinados desde 9 de diciembre 1843 hasta 18 de noviembre de 1844.

Data: 09/12/1843 18/11/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Passaports i circulars de les seccions de Govern i Seguretat Pública de Mataró i Barcelona enviats a l'Alcaldia del Masnou tot 
ordenant que vigili la conducta política i ciutadana de Pau Artigas, Antoni Fonta, Josep Alfaraz i Faustino Lesa, els quals han estat 
condemnats a viure al Masnou i no absentar-se sense permís.
Petició de Josep Alfaraz del permís per a tornar a Barcelona, a fi d'aconseguir una feina per viure dignament.
El comandant d'armes del Masnou demana a l'Alcaldia el llistat del confinats al Masnou i tramet les directrius de com se'ls ha de 
vigilar estretament i com i quan s'han de fer els informes de la seva vigilància.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "José Alcarraz, Antonio Font, Faustino Lesma, Pablo Artigas".

Paraules clau: Confinament Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1844/54

Títol formal: Testimonios de la ecsistencia de tabacos en los estancos. Á 19 de noviembre.

Data: 19/11/1844 03/01/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de l'inventari fet pel secretari, i enviat a l'Intendent de la Província tot seguint les disposicions de l'Administració de 
Rentes de Mataró, de la quantitat i tipus de tabac que hi havia en els estancs de Salvador Font i de Joan Ribas la nit del 31 de 
desembre del 1844. 
Notificació de l'Alcaldia del Masnou a l'Administració de la Nacional Duana de Mataró de què a 5 de gener del 1845 els estanquers 
del Masnou encara no havien passat a recollir els inventaris del 31 de desembre del 1844.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Tabac Control Estanc

-

Any/expedient 1844/55

Títol formal: Cantidades que se adeudan á este común procedentes de suministros. Á 21 de noviembre.

Data: 21/11/1844 21/11/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació enviada per l'Alcaldia del Masnou a l'Intendent de la Província de les quantitats relatives a la recaptació d'impostos que es 
deuen al poble del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'intendent.

Paraules clau: Impost Recaptació Deute

-

Any/expedient 1844/56

Títol formal: Pliego de condiciones para el arbitrio de 12 maravedís sobre libra de carne. Á 10 de diciembre.

Data: 10/12/1844 11/12/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou d'exposar al públic fins el 20 de desembre del 1844 el plec de 
condicions adjunt per a l'arrendament de l'arbitri de dotze maravedís sobre la lliura de carn pel 1845, que es subhastarà el 20 de 
desembre del 1844 a Barcelona.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Carn Impost Arrendament

-
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Any/expedient 1844/57

Títol formal: Tabas para la panadería, tienda y taberna sin pago á los pròpios. Á 15 de diciembre.

Data: 11/11/1844 18/11/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plecs de condicions que hauran de seguir les fleques, botigues i tavernes durant l'any 1844 a fi que se'ls permeti la lliure venta, i que 
no estan subjectes a cap pagament de propis del Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès del deute liquidador en blanc.

Paraules clau: Pa Licor Disposició

-

Any/expedient 1844/58

Títol formal: Espediente sobre distribución de tributo personal.

Data: 11/11/1844 18/11/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Acord de l'Alcaldia del Masnou i la Comissió d'Estadística de la manera com es durà a terme el pagament del tribut personal sobre 
la riquesa de l'any 1844. Notificació d'un canvi en l'elecció dels comissionats.

Tema: Hisenda

Observacions: Aquest expedient es va afegir posteriorment a una de les dues còpies del llistats del secretari. 
Pel fet que hi ha un canvi de lletra entre els documents i la camisa, possiblement és una prova de què la camisa també sigui 
posterior.
Uns dels documents simples de l'expedient està tacat de tinta.

Paraules clau: Impost Repartició

-

Any/expedient 1844/59

Títol formal: Espediente para el arriendo de los arbitrios de la plaza pública y pescadería y 4 maravedís sobre libra de 
carne para 1844.

Data: 21/11/1843 31/12/1843

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Concurs per a l'arrendament dels arbitris de la plaça pública i peixateries i dels 4 maravedís sobre la lliure de carn per a l'any 1844.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Los de balanzas y local para suministros 2043 reales 32 / Los de 4 maravedís a Juan Bautista 
Monvís 3540 reales".

Paraules clau: Plaça/Pública Arrendament Impost Concurs Carn

-

Any/expedient 1844/60

Títol formal: Reparto de comercio de la marina.

Data: 10/02/1844 10/02/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició ordenada per l'Intendent de la Província a l'Alcaldia del Masnou, dels 33984 real de billó, sense despeses de cobrament, 
entre els propietaris de vaixells del Masnou, corresponent al subsidi de comerç del 1844.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Impost Vaixell Marinos IndústriaComerç

-

Any/expedient 1844/61

Títol formal: Entradas y Salidas del café. Principia lo dia 29 de junio.

Data: 04/06/1844 30/06/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació de les ampolles de licors que hi ha en el cafè el 4 de juny del 1844. Relació dels plats i begudes preparades en el cafè de 
"Los Agradecidos" del Masnou en les celebracions del mes de juny del 1844.

Tema: Proveïments

Observacions: L'expedient inclou molt fulls en blanc lligats en forma de libreta.

Paraules clau: Cafè Licor Control

-
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Any/expedient 1844/62

Títol formal: Derechos parroquiales.

Data: 04/11/1844 23/12/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys que fan referència als drets parroquials que es cobren en la parròquia de Sant Cristòfol de Premià. Disposicions del 
Govern de la Província indicant el lloc en el qual s'han de cobrar els beneficis dels drets parroquials (productes dels baptismes, 
proclames, ofrenes i drets de la Creu). 
Llistat de les quantitats que s'han obtingut i com s'han cobrat, resultat de l'expropiació dels edificis municipals (l'escorxador, corral, 
carnisseria, casa forta i la font).

Tema: Hisenda

Observacions: Aquests documents no tenien cap camisa. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie perquè els secretaris 
els havien posat aquí.

Paraules clau: Expropiació Clergat Parròquia Comptes Premià

-

Any/expedient 1845/01

Títol formal: Espediente de abastos para el año 1845. De 25 de octubre de 1844 hasta 1 de enero de 1845.

Data: 19/09/1844 17/06/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 34

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies dels acords de les condicions de l'arrendament, i dels concursos pels arrendaments, per a l'any 1845, de les 
carnisseries, corral i casa del pastor, de l'abastament de carns, local de la carnisseria i l'escorxador i l'hostal municipal del Masnou. 
Seguint les indicacions i obtenint el vistiplau dels resultats del Govern Superior Polític de la Província de Barcelona.
Acord entre els forners del Masnou i Alella segons el qual els forners d'Alella només podran vendre en una sola casa del Masnou, 
que pagaran el quinquenni, i que en cas d'un subministrament a les tropes es repartiran la comanda amb els forners del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: El títol de l'expedient està repetit dues vegades en la camisa.
Nota del secretari en la camisa: "Para arriendo: Meson con facultad de hospedar 213 reales 1 / Local de la carnicería administración 
400 reales / Corral administración 600 reales / Abastos de carnes 17377 reales 17 / Arbitrios libres sin pago: / Panaderia circular de 
24 de agosto del 1841 Boletín número 105 / Tienda idem de 21 octubre de 1841 Boletín número 127 / Taverna idem de 1 de 
setiembre de 1842 Boletín número 108 / Boletín oficial número 119 / Anuncios Diario de 22 setiembre / 2º idem Diario de 24 octubre".

Paraules clau: Alella Carn Pa Hostal Arrendament

-

Any/expedient 1845/02

Títol formal: Espediente sobre lo de Arimon. Á 8 de enero.

Data: 08/01/1845 08/01/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia del Masnou en què informa al jutge de Primera Instància de Mataró de l'evolució de l'expedient sobre la petició 
d'obres de Francesc Arimon i informa de la suspensió de les obres.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Obra Particular

-

Any/expedient 1845/03

Títol formal: Estados de confinados. Á 8 de enero.

Data: 08/01/1845 26/01/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació enviada per l'Alcaldia del Masnou al comandant d'armes de Tiana dels confinats i capturats al Masnou entre el 8 i el 18 de 
gener del 1845. 
El comandant d'armes de Tiana envia una circular a l'Alcaldia en què especifica que a partir de la següent relació excloguin als 
confinats que no resideixen al Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'inventari dels estris de la carnisseria del 23 de setembre del 1844.
Dintre de l'expedient hi ha tresimpresos en blanc.

Paraules clau: Confinament Ordre/Públic Presos Carn Tiana

-
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Any/expedient 1845/04

Títol formal: Sobre autorización para armas al común y entrega de una carabina. Á 20 de enero.

Data: 06/01/1845 12/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Alcaldia del Masnou al Brigadier Governador de Mataró en què demana permís per tenir més armes, després d'haver 
entregat totes les armes que tenia a excepció de tres escopetes i una carabina, a fi de poder defensar bé la població. 
Circular del capità general en què respon a la petició que li han tramès l'Alcaldia del Masnou i altres alcaldies de la Província, 
ordenant que li entreguin totes les armes excepte aquelles els propietaris de les quals tenen permís per quedar-se-les. Per això 
l'Alcaldia ha d'entregar la carabina al comandant d'armes de Tiana i només pot mantenir les tres escopetes. 
Còpia d'un certificat en què consta el nombre de veïns que tenia el Masnou el 20 de gener del 1845.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Armes Vigilància Permís Queixa

-

Any/expedient 1845/05

Títol formal: Sobre aumento de 1000 reales velón sobre catastro. Á 25 de enero.

Data: 25/01/1845 01/03/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: El Govern de la Província informa a l'Alcaldia del Masnou de l'augment de mil rals de billó de l'impost del cadastre. L'alcaldia del 
Masnou respon tot recordant al Govern de la Província que el cobrament de l'impost encara és compartit amb Teià i per això abans 
de presentar la repartició haurà de negociar amb el de Teià quina quantitat de l'augment correspon a cadascun dels dos pobles. 
El Govern de la Província confirma que la quantitat esmentada s'haurà de recaptar entre els dos pobles. L'Alcaldia de Teià convida 
al de Masnou a crear la comissió que estableixi la repartició dels mil rals de billó.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès del deute liquidador en blanc.

Paraules clau: Impost Teià Repartició

-

Any/expedient 1845/06

Títol formal: Sobre que para cada desertor que se aprenda se davan 8 duros. Á 26 de enero.

Data: 27/01/1844 26/01/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comandant de Tiana informa a l'Alcaldia del Masnou de la recompensa de vuit duros que es lliurarà durant els anys 1844 i 1845 a 
les poblacions que lliurin un desertor, així com de la sanció que pagaran si el deixen escapar o no informen del seu pas per la 
població. També informa de com el comandant de guàrdia haurà d'informar de la deserció quan es produeixi.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Disposició Deserció Sanció Exèrcit

-

Any/expedient 1845/07

Títol formal: Espediente de monumentos históricos y artísticos. Á 29 de enero.

Data: 25/01/1845 29/01/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació de monuments romans, d'època medieval, àrabs i del Renaixement. L'Alcaldia informa al cap de la Comissió Provincial de 
Monuments Històrics de Barcelona, que l'enquesta que li va enviar per verificar les dades sobre els monuments històrics i artístics 
que hi havia a la població és correcta i que a més a més ha donat ordre als pagesos del terme que informin de qualsevol troballa 
artístico-històrica que facin en els camps.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Estadística Monuments

-

Any/expedient 1845/08

Títol formal: Registro de las requisitorias acordadas en este año. Á 31 de enero.

Data: 31/12/1844 23/12/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les requisitòries rebudes per a la captura de pròfugs per l'Alcaldia del Masnou des del 31 de desembre del 1844 al 23 de 
desembre del 1845.
Còpies de les ordres de captura de presos pròfugs del cap superior polític i del jutge de Primera Instància de Mataró rebudes a 
l'Alcaldia del Masnou de l'any 1845. Esborranys dels comunicats de Seguretat Pública enviats per l'Alcaldia del Masnou al cap 
superior polític l'any 1845.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Presos Requisitòries Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1845/09

Títol formal: Estadística de las escuelas de primera educación. Á 2 de febrero.

Data: 02/02/1845 22/03/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Alcaldia del Masnou als cinc mestres que exerceixen el magisteri al Masnou, perquè omplin una enquesta que li ha 
tramès la Comissió Provincial d'Instrucció Primària de Barcelona. Esborranys on consten les respostes dels mestres-directors i de la 
resposta que l'alcaldia va enviar a la Comissió amb les dades. Esborrany sobre l'expedient obert pel cap polític de la província en 
què es gestiona la construcció d'un edifici propi públic per a l'escola primària del Masnou.

Tema: Ensenyament

Observacions: Dintre de l'expedient dos dels documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Mestre Centre Estadística

-

Any/expedient 1845/10

Títol formal: Espediente sobre un buque socobrado en el mar. Á 2 de febrero.

Data: 02/02/1845 25/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i còpies de l'informe elaborat per l'Alcaldia del Masnou i la Junta Municipal de Sanitat en el qual es descriu com ha 
sotsobrat en la platja el 2 de febrer del 1845 un llaüt de la matrícula de Sant Feliu de Guíxols, disposició de la Junta de Sanitat de 
deixar el llaüt en observació 4 dies, el capità no es presenta a l'alcaldia per reclamar-lo i finalment s'acorda enfonsar-lo en el mar 
totalment. 
Càlcul dels drets derivats del rescat que s'han de cobrar i la seva repartició entre les administracions implicades en el cas.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany en què apareixen dos llistats incomplets i sense datar un d'electors i 
un altre de veïns que han de pagar impostos.

Paraules clau: Vaixell Platja Sotsobre

-

Any/expedient 1845/11

Títol formal: Espediente sobre venta de comestibles por las calles. Á 7 de febrero.

Data: 29/01/1845 31/03/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys i originals dels oficis del Comisari de Seguretat Pública de Mataró i de l'Alcaldia del Masnou en què tracten sobre si es 
pot permetre o no la venta ambulant sense límit de temps i quantitat només pagant un permís de seguretat pública, en detriment 
dels comerciants establerts en comerços del poble que paguen els impostos ordinaris. 
Finalment el Govern Superior Polític de la Província disposa que els venedors ambulants no pagaran impostos durant els tres 
primers dies que s'estiguin al Masnou, però que a partir del quart pagaran al Comú les taxes corresponents a la seva activitat i 
compensaran als propietaris de comerços estables.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la petició de Juan Pagés i Bosch a l'Alcaldia del Masnu i acord 
aceptant-la del 2 de novembre del 1844.

Paraules clau: Permís Venta/Ambulant Disposició Obra

-

Any/expedient 1845/12

Títol formal: Instancia de Pedro y Josefa Colomer. Á 8 de febrero.

Data: 04/12/1844 11/02/1845

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Pere i Josefa Colomer a l'Alcaldia del Masnou a fi que li facin dos certificats: un en què consti els impostos 
que paguen per la botiga que regenten a casa seva; i un altre en què consti que na Josep Colomer i Pons no paga cap contribució, 
ja que els han de presentar en un judici. 
Esborrany dels certificats demanats i entregats per l'Alcaldia.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès del deute liquidador en blanc.

Paraules clau: Impost Comerç Judici

-
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Any/expedient 1845/13

Títol formal: Espediente se subhasta de los muebles embargados á Manuel Torras. Desde 14 de julio de 1843 hasta 10 de 
febrero de 1845.

Data: 14/07/1843 23/04/1845

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventari dels béns embargats a Manuel Torres, sabater, el 14 de juliol del 1843. Estimacions del valor dels objectes embargats per 
uns representants nomenats per l'alcalde. Valoració de la casa i l'oferta que feu Antoni Ramentol per adquirir-la.
Informe enviat per l'alcaldia del Masnou al Jutjat de 1a Instància de Mataró informant de les diligències d'embargament i posterior 
subhasta dels béns de Manuel Torras. 
Posteriorment l'alcaldia informa al Jutjat dels problemes sorgits amb la propietat de la casa arran de la subhasta, de qui ha cobrat 
els diners resultats de la subhasta i de la liquidació del deute dels tràmits efectuats en el procés.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un encapçalament d'un esborrany, no es pot arribar a determinar ni la datació ni la 
temàtica.

Paraules clau: Bens Embargament Privada

-

Any/expedient 1845/14

Títol formal: Espediente de los panaderos sobre baja del quinquenio de la panadería.

Data: 14/12/1844 14/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: El Govern de la Província informa a l'Alcaldia del Masnou de la petició dels forners del Masnou, Arimon, Coll i Duran d'una rebaixa 
del quinquenni que afecta el pa, dels 3300 rals de billó a 2500 rals de billó, i demana que l'informi sobre el tema. L'Alcaldia recolza la 
petició basant-se en el fet que anteriorment ja s'havia rebaixat aquest quinquenni, i que és un producte de primera necessitat que ha 
d'estar a l'abast de tothom. Finalment, el Govern de la Província disposa que mentre no es trobi un altre solució es permeti la 
rebaixa. Carta personal de Francesc de Palau al secretari de l'Ajuntament, Benaventura Feu, informant de les reticències inicials 
que tenia el cap superior polític de la mesura i després de tres dies, va acceptar-la.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " Con la resolución del jefe político 3300 reales".

Paraules clau: Pa Impost

-

Any/expedient 1845/15

Títol formal: Finiquito de documentos de seguridad pública. Á 14 de febrero.

Data: 14/02/1845 31/12/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: La comissaria de Protecció i Seguretat del Partit de Mataró demana a l'Alcaldia del Masnou el nombre exacte de llicències de 
Seguretat pública que necessita. L'Alcaldia respon que tots els comerços ja les tenen excepte dos. Registre de les llicències de 
seguretat pública pel 1845. 
Llistat, dels documents expedits i rebuts l'any 1845 per l'Alcaldia del Masnou, i del que s'ha cobrat per aquests. 
Llistats dels documents de seguretat pública rebuts des de Barcelona i que s'han repartit entre els veïns sol·licitants entre el gener i 
l'agost del 1845.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació en què consta que l'arrendador de l'hostal municipal 
per a l'any 1846 és José Antonio Estaper.

Paraules clau: Seguretat Comptes Permís Passaport Hostal

-

Any/expedient 1845/16

Títol formal: Sobre títulos al portador de Juan Alsina y otros. Á 15 de febrero.

Data: 06/02/1845 15/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Secció de Liquidació de Crèdits de Guerra i Hisenda de Catalunya per al secretari de l'Ajuntament en què ordena que 
s'informi als veïns, inclosos en el llistat adjunt, que han de recollir uns títols de deute. 
El secretari respon que els ha informat personalment i que a més a més ha exposat un anunci públic amb les dades de la circular.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació de capitans que han declarat portar armes en els seus 
vaixells.

Paraules clau: Crèdits Guerra Armes Vaixell Deute

-
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Any/expedient 1845/17

Títol formal: Cargo de contribuciones. Á 15 de febrero.

Data: 15/02/1845 27/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plecs de càrrecs enviats per la Comptadoria de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou en què consten les quantitats dels 
impostos del cadastre (que el Masnou paga conjuntament amb Teià) i el subsidi de comerç que li correspon recaptar, a fi que pugui 
acordar-ne la repartició i el cobrament trimestral i finalment pagar-ho a la Tresoreria Provincial.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Catastro unido con Tayá 20241 reales 21 maravedís / Subsidio 28000 reales vellón / Bienes 
inmuebles 3º y 4º trimestre / Boletín número 40 17458 ".

Paraules clau: Impost Teià IndústriaComerç

-

Any/expedient 1845/18

Títol formal: Sobre venta de sal al por menor. Á 17 de febrero.

Data: 17/04/1845 02/03/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord entre els propietaris de botigues i comerços del Masnou i el Comú en el qual s'informa als primers de les noves disposicions 
ordenades per l'intendent de la Província en una circular enviada a l'Alcaldia sobre la venta de sal al detall, i com aquests decideixen 
que si el Comú les posa en pràctica es negaran a vendre la sal.
Acord entre els forners del Masnou i el Comú en què es decideix que tres Forners d'Alella de Mar que venen pa al Masnou siguin 
obligats a pagar els quinquennis i els altres impostos que paguen els de Masnou, que fixin una taula de venta i que paguin la part 
proporcional que els pertoca quan s'ordeni un subministrament per a les tropes.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un certificat de bona condusta del 15 de gener del 1845 de 
Francisca Picó, vídua de Pedro Ferran.

Paraules clau: Sal Disposició Pa Subministrament Alella/Mar

-

Any/expedient 1845/19

Títol formal: Espediente de construcción de las Casas Consistoriales. Á 18 de febrero.

Data: 20/10/1844 30/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 46

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal de construir una nova casa de la Vila en el mateix lloc on hi havia l'antiga, i construir-hi un quarter, un estable per a 
la tropa, una escola i la casa del mestre. 
Demanen un pressupost i el projecte a Miquel Garriga i Roca. Demanen el permís i l'obtenen, del cap superior polític de la província, 
al qual van informant periòdicament de l'evolució del projecte i de les obres. Creen una comissió de veïns que controli la construcció. 
Creen una Junta de prestadors per sufragar inicialment l'obra a canvi de retornar anualment els diners amb els beneficis dels béns 
propis i d'una contribució sobre el mercat municipal.
Lloguen una casa a Josep Solà perquè faci les funcions de casa de la vila mentre durin les obres. Adjudicació de les obres a uns 
constructors. 
Intent de resolució del conflicte entre el Comú i el senyor Malet sobre on s'estableix la línia divisòria entre les dues propietats.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Obra Quarter Municipal Casa/Vila Centre

-

Any/expedient 1845/20

Títol formal: Espediente de inventario de bolas y pesas de la plaza. Á 22 de febrero.

Data: 22/02/1845 22/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventari dels efectes: balances, pesos, mesures i altres estris propietat del Comú, que Maria Puig tenia a casa seva com a 
encarregada de la plaça pública. Relació de tots els efectes que Martí Andinay rep de l'Alcaldia quan és nomenat arrendador dels 
impostos i encarregat de la plaça pública. Llistat dels drets i deures que adquireix.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una camisa anul·lada, de la qual conservem el títol: " Arriendo del Común para año 
1845".

Paraules clau: Disposició Pesos/Mesures Plaça/Pública

-

Any/expedient 1845/21

Títol formal: Estado de las armas, vestuario etcétera entregado a la Milicia Nacional. Á 27 de febrero.

Data: 27/02/1845 27/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat dels uniformes, equip i armament que la Milícia Nacional del Masnou tenia en el moment de la seva dissolució, tot especificant 
què es va quedar el Comú i què es lliurà a la Hisenda Militar.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: MilíciaNacional Armes

-
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Any/expedient 1845/22

Títol formal: Elección parcial de dos diputados y tres suplentes para los días 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero. Á 29 de febrero.

Data: 08/02/1845 29/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del cap superior polític de la província de Barcelona de fer unes eleccions per escollir dos diputats per a les Corts i tres 
suplents en el mes de febrer del 1845.
Ban informant de la celebració de les eleccions per escollir els dos representants a Corts en el Districte del Masnou, que compren 
els pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Sant Cristòfol de Premià o Premià de Mar. El Govern de la 
Província envia les llistes electorals perquè les exposin al públic. 
El secretari informa al cap superior polític de la província de la suspensió de les eleccions perquè el nombre de votants no fou el 
mínim suficient per a constituir les meses electorals en cap dels dies establerts.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un avis públicon s'informa de la recompensa que es donarà a tots 
aquells que presentin un desertor davant l'Alcaldia i del càstig que rebran aquells pobles que no els detinguin.
Nota del secretari en la camisa: "No se formó la mesa / Boletín oficial número 26"

Paraules clau: Eleccions Estatal Deserció

-

Any/expedient 1845/23

Títol formal: Sobre pago de laudemios al gobierno. Á 28 de marzo.

Data: 19/03/1845 30/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Subalterna de Béns Nacionals de la Subdelegació de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en què ordena que 
informi als individus, que consten en una llistat adjunt, que han de pagar la quantitat que els pertoca del lluïsme de traspàs de terres.
L'Alcaldia envia el llistat dels veïns que ja han pagat i ho poden demostrar presentant una escriptura. 
La Subdelegació de Mataró respon que hi ha un error en el llistat de l'Alcaldia, donat que els consta que dos dels veïns no han pagat 
encara el lluïsme, per tant, ordena que primer han de pagar i després si no estan conformes poden reclamar.

Tema: Hisenda

Observacions: En la camisa s'observa una irregularitat ja que primer consta com a numero de l'expedient 30 però després, possiblement, el 
secretari va ratllar aquest número i va escriure 23, que és el que consta en el llistat anuals d'expedients.

Paraules clau: Bens Desamortització

-

Any/expedient 1845/24

Títol formal: Espediente sobre la carretera de Font de Sera. Desde 15 de junio de 1842 hasta 5 de abril de 1845.

Data: 15/06/1842 05/04/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Els pobles del Masnou, Teià, Alella, Vilassar i Premià demanen reiteradament entre 1842 i 1845 al Govern de la Província de 
Barcelona que no es tiri endavant el projecte de construcció d'una carretera nacional de la costa a l'interior passant per Montmeló, 
sinó que es millori la que ja existeix que va a Vic i Granollers pel pas de Font de Cera d'Alella.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.
Dintre de l'expedient dos dels documents simples no tenen dates d'elaboració, tot i que estan escrites en un paper segellat del 1843. 
Per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Via/Pública Queixa Teià Vilassar Premià

-

Any/expedient 1845/25

Títol formal: Espediente sobre pago de censos al Estado. Á 14 de abril.

Data: 11/04/1845 14/04/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Subalterna de Béns Nacionals de la Subdelegació de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en què demana una 
llista dels prestadors de censos i censals que anteriorment es pagaven al clergat regular i secular i ara es paguen a l'Estat al 
Masnou. Còpia del llistat que li va enviar l'Alcaldia a la Subdelegació.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès d’un full de padró en blanc.
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".

Paraules clau: Desamortització Censos Clergat

-
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Any/expedient 1845/26

Títol formal: Espediente de Josefa Ros, víuda, para poder ejercer la facultad de Albeytaria. Á 14 de abril.

Data: 14/04/1845 03/05/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del cap superior polític de la província per a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita que s'ompli una enquesta sobre els 
veterinaris i serveis de control dels animals. 
Còpia de la resposta de l'Alcaldia en què consta que al Masnou només hi havia un oficial, el difunt Josep Ros, el negoci del qual ara 
porta la seva esposa Josefa Ros i Casals amb un oficial, fins que el seu fill no finalitzi els estudis. Per això l'Alcaldia demana amb 
una instància al cap superior polític un permís perquè li permetin a la dita Josefa Ros seguir exercint. 
La Secció d'Instrucció Pública del Govern Polític, seguint les indicacions del sotsdelegat de la Facultat de Veterinària, respon a 
l'Alcaldia que la petició de Josefa Ros ha estat denegada perquè no té els permisos necessaris per exercir.

Tema: Sanitat

Observacions: En la camisa s'observa una irregularitat ja que primer consta un numero de l'expedient però després, possiblement, el secretari va 
ratllar aquest número i va escriure 26, que és el que consta en el llistat anuals d'expedients.
Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès d’un full de padró en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Disposición del Señor Jefe Político negativa".

Paraules clau: Veterinari Títol/Oficial

-

Any/expedient 1845/27

Títol formal: Espediente de los fusiles facilitados por los patrones en 1835. Á 24 de abril.

Data: 01/01/1835 12/08/1840

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels patrons o mariners que van lliurar fusells a l'Alcaldia del Masnou, en què consten el nom del patró, la marca de l'arma i 
la munició.
Llistat dels fusells que hi havia en els forts i la secretaria del Masnou el 12 d'agost del 1840.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1845 sobre el cadastre.
En la camisa s'observa una irregularitat ja que primer consta un numero de l'expedient però després, possiblement, el secretari va 
ratllar aquest número i va escriure 27, que és el que consta en el llistat anuals d'expedients.
Dintre de l'expedient dos dels esborranys no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Armes Fortificació Marinos

-

Any/expedient 1845/28

Títol formal: Espediente de reparto de subsidio industrial y de comercio. Á 25 de abril.

Data: 25/04/1845 10/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia de la notificació enviada pel secretari a Salvador Coll convocant-lo a una reunió per a discutir la repartició del Subsidi Indústria 
i comerç de l'any 1845, juntament amb els altres comissionats. 
Excusa presentada per Salvador Coll per no presentar-se a la reunió. 
Esborranys de comptes per calcular la repartició. 
Esborrany on consta el total que han de pagar els veïns terrestres del subsidi. 
Elecció dels comissionats que faran la repartició. 
Ban en què presenten les llistes de la repartició del subsidi elaborades per la comissió i informant de l'obertura del període de revisió 
i queixes.

Tema: Hisenda

Observacions: En la camisa s'observa una irregularitat ja que primer consta com a numero de l'expedient 34 però després, possiblement, el 
secretari va ratllar aquest número i va escriure 28, que és el que consta en el llistat anuals d'expedients. Dintre de l'expedient només 
hi ha cinc documents simples que tenen dates d'elaboració, la resta són esborranys sense datar, per això les dates de l'expedient 
són aproximades. El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1845 sense relació amb l'expedient. Nota del 
secretari en la camisa: "Cupo para idem 28000 reales / Idem de catastro por / Tayá y Masnou 20241 reales 21 maravedís". 
El secretari aprofita com un dels eborranys de l'expedient un comunicat de la platja fet pel patró Silvestre Estaper del 21 de juliol de 
1845 al president de la Junta Municipal de Sanitat.

Paraules clau: Repartició Impost IndústriaComerç Marinos Platja

-

Any/expedient 1845/29

Títol formal: Espediente sobre fábricas. Á 25 de abril.

Data: 25/04/1845 22/06/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat sobre l'activitat industrial del poble presentat per l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província en què consta que 
al Masnou no hi havia cap fàbrica l'any 1845.
L'Alcaldia de Mataró respon a una sol·licitud anterior de l'Alcaldia del Masnou, informant-la del lloc on pot trobar els models 
d'impresos que ha de fer servir per informar de l'estat de les fàbriques i demana que li enviï un estat omplert en tres dies.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 43".

Paraules clau: Fàbrica Estadística

-
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Any/expedient 1845/30

Títol formal: Partes semanales. Á 27 de abril.

Data: 17/04/1844 25/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Comissari de Seguretat Pública de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita que setmanalment li enviïn un 
comunicat dels incidents que s'esdevinguin en la població. 
Còpia del primer comunicat enviat al Comissari per l'Alcaldia destacant la manca d'incidències i llistat dels comunicats enviats entre 
el 4 de maig del 1844 i el 13 de setembre del 1845. Circulars del Comissari a l'Alcaldia dels mesos d'abril agost del 1845 demanant 
que s'enviïn els comunicats cada divendres.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre no enviat a Ramon de Zabala.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 79".

Paraules clau: Ordre/Públic

-

Any/expedient 1845/31

Títol formal: Nombramiento de un 2º teniente de Alcalde con motivo de la agregación del Barrio de Alella de Mar. Á 29 de 
abril.

Data: 29/04/1845 29/04/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament de Joan Estaper Humbert com a segon alcalde del Masnou després de l'agregació del barri d'Alella de Mar al terme 
del Masnou, ja que la llei municipal vigent ordena que quan s'augmenta el nombre d'habitants també s'ampliï el nombre de 
representants municipals.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.

Paraules clau: Terme Agregació Elecció Alella/Mar

-

Any/expedient 1845/32

Títol formal: Relación del número de vecinos y almas de que consta este pueblo con el vecindario de Alella. Á 13 de mayo.

Data: 05/05/1845 09/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Oficis de la Secció de Govern del Govern Superior Polític de la Província a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita el nombre exacte 
d'ànimes i veïns del Masnou després de l'agregació del barri d'Alella de Mar a fi de refer les llistes electorals. 
Còpia del es dades que envia l'Alcaldia. 
Càlculs per saber el nombre de veïns que tenia Alella de Mar i Alella en els anys 1842, 1843 i 1845.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.

Paraules clau: Cens Alella/Mar Municipal Agregació Alella

-

Any/expedient 1845/33

Títol formal: Espediente sobre la procesión del Corpus. Á 23 de mayo.

Data: 18/05/1845 23/05/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord de l'Alcaldia del Masnou, amb el vistiplau de la Secció de Govern del Govern Superior Polític de la Província, perquè la 
processó de Corpus passi pel barri d'Alella de Mar, recentment agregat. Oposició del rector de la parròquia al·legant que el 
recorregut és massa llarg. L'Alcaldia reitera la voluntat de fer passar la processó des del barri d'Ocata fins al barri d'Alella de Mar.

Tema: Cultura

Observacions:

Paraules clau: Religió Moral/Culte Parròquia Alella/Mar Agregació

-
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Any/expedient 1845/34

Títol formal: Cuentas de propios de 1845. Á 26 de mayo.

Data: 28/02/1845 01/10/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys dels comptes de Propis i Arbitris per l'any 1845. 
Llistats de les despeses de l'Ajuntament del Masnou l'any 1845 destaquen el llistat de les despeses de secretaria, oficis i correus, 
llistats dels sous pagats als treballadors de l'Ajuntament, llistat de les despeses ocasionades per l'arranjament de la carretera, llistat 
de les despeses per condicionament dels locals municipals i la compra de material, llistat de les despeses ocasionades pels treballs 
de divisió del termes i fixació de fites, llistat de les ajudes de beneficència lliurades als presos, pobres, expòsits i malalts mentals.
Certificats dels ajuts obtinguts en la gestió dels arbitris i béns de propis. 
Esborrany de l'ofici enviat al cap superior polític de la província al qual es va adjuntar el compte de propis segons el model tramès 
en la circular del 10 de setembre del 1846.

Tema: Hisenda

Observacions: En la camisa s'observa una irregularitat ja que primer consta un numero de l'expedient però després, possiblement, el secretari va 
ratllar aquest número i va escriure 34, que és el que consta en el llistats anuals d'expedients.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.
Nota del secretari en la camisa: "Carbon, aceyte, velas, otros / Boletín número 219".

Paraules clau: Propis/Arbitris Comptes Nòmina Beneficència Terme

-

Any/expedient 1845/35

Títol formal: Presupuestos de ingresos y gastos comunales para el año 1845. Á 26 de mayo.

Data: 20/09/1844 31/12/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quatre esborranys del pressupost municipal per a l'any 1845. 
Presentació del pressupost municipal per a l'any 1845 per part de l'Alcaldia del Masnou al Govern Superior Polític de la Província de 
Barcelona. 
Llistats del sous pagats per la secretaria del Masnou als treballadors de l'Ajuntament del 1845 i el 1767. 
Ban que convoca als veïns per examinar el pressupost de l'any 1845.

Tema: Hisenda

Observacions: En la camisa s'observa una irregularitat ja que primer consta un numero de l'expedient però després, possiblement, el secretari va 
ratllar aquest número i va escriure 35, que és el que consta en els llistats anuals d'expedients.
Nota del secretari en la camisa: "Aprovado por el Seños Jefe Político en 26 de mayo / Boletín número 87 y 110-144".
Una de les dates d'un esborrany (25 de febrer del 1767) és totalment incorrecta, el secretari devia confondre la data en el moment 
d'escriure-la, ja que el poble del Masnou en aquell any encara no existia. Per això s'ha optat per no fer-la constar en la fitxa.

Paraules clau: Pressupost Nòmina Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1845/36

Títol formal: Culto y clero. Á 31 de mayo.

Data: 30/07/1844 25/07/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Intendent de la Província de Barcelona en què mana que es cobri l'arbitri de culte i clergat perquè es pugui pagar la 
manutenció del clergat secular i el culte en les esglésies. 
Acord de la creació de la Comissió per a la repartició dels 26.856 rals de billó de la contribució de culte i clergat sobre la riquesa 
territorial i industrial, i els 4620 rals de billó, compartits amb Teià, de la contribució de culte i clergat sobre la el cadastre i la riquesa 
personal. 
Escala de la repartició de la contribució. Reparticions dels anys 1842, 1843 i 1844. 
Llistat dels veïns que encara no han pagat l'impost.

Tema: Hisenda

Observacions: En la camisa s'observa una irregularitat ja que primer consta un de l'expedient però després, possiblement, el secretari va ratllar 
aquest número i va escriure 36, que és el que consta en el llistats anuals d'expedients.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un encapçalament d'un esborrany, no es pot arribar a determinar ni la datació ni la 
temàtica. També aprofita com esborrany una carta del 25 d'abril del 1845 en què es reclama el pagament de l'arrendament de 
l'arbitri de dotze maravedís sobre la liure de carn.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo del 1844 sobre subsidio 26856 reals 28 maravedis / Idem sobre teritorial 4620 reals / Total 
31476 reals 28 maravedis / repartimiento".

Paraules clau: Impost Clergat Teià Carn Repartició

-
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Any/expedient 1845/37

Títol formal: Testimonios de multas. Á 6 de junio.

Data: 05/06/1845 31/12/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 0

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys dels comunicats i certificacions periòdiques en què consten les multes posades en la població, o la inexistència 
d'aquestes entre l'abril i el desembre del 1845 enviades al jutge de primera Instància de Mataró o al cap superior polític de la 
província. 
Reclamació dels comunicats i les certificacions per part del Jutjat de Mataró a l'Alcaldia del Masnou i l'informa que la sancionarà 
amb una multa de 200 rals de billó si no els envia. L'Alcaldia respon que ja els ha enviat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la petició feta per Josep Bosch a l'Alcaldia del Masnou per a 
construir una casa, també hi ha dibuixat, possiblement pel secretari, un esquema del carrer i la parcela.
En la camisa s'observa una irregularitat ja que primer consta un numero de l'expedient, però després, possiblement, el secretari va 
ratllar aquest número i va escriure 37, que és el que consta en el llistats anuals d'expedients.

Paraules clau: Sanció Obra Ordre/Públic

-

Any/expedient 1845/38

Títol formal: Espediente sobre pago de papel sellado en los juicios de paz. Á 9 de junio.

Data: 09/06/1845 21/07/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del secretari de l'Alcaldia del Masnou a la Intendència de la Província en què demana a qui s'ha de cobrar el paper segellat 
que s'utilitza en els judicis de conciliació. 
La resposta de la Intendència és que les despeses les paguen els implicats. 
Ordre del Jutjat de primera Instància de Mataró segons la qual tots els documents dels judicis de conciliació es faran en paper 
segellat i es sancionarà a aquells ajuntaments que no segueixin la norma.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " Idem en los repartos de contribuciones / vide Boletín Oficial número 70 / número 98".

Paraules clau: Judici Disposició Conciliació

-

Any/expedient 1845/39

Títol formal: Espediente sobre entrega de armas. Á 15 de junio.

Data: 15/07/1845 16/09/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern Superior Polític a l'Alcaldia del Masnou informant sobre les disposicions adoptades per resoldre la insurrecció 
provocada per la nova lleva d'homes, permetre homes tornin a casa, indult del 18 de juliol, i lliurament de totes les armes que tenien 
els particulars. 
L'Alcaldia del Masnou segueix les disposicions, elabora un llistat dels veïns que tenen armes, del total d'armes que hi ha al poble, fa 
recollir les armes casa per casa i les lliura al comandant d'armes de Tiana, i verifica que en el poble no hi ha insurrectes. L'Alcaldia 
també informa al Govern Superior Polític de la Província que ja té escollits els dos quintos que ha d'aportar a la lleva.
Un cop finalitzada la insurrecció demana que les armes siguin retornades als seus propietaris mitjançant un model d'imprès que ha 
rebut. 
Peticions d'armes i llicències de caça de Pere Màrtir Riera i Pere Mitjans.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 22 de juliol del 1845, en què es sol·licita al secretari un permís.
Nota del secretari en la camisa: "Relación de individuos que no se hayan acogido / al indulto / En 21 agosto devuelto dos en copias / 
Boletín número 84".

Paraules clau: Insurrecció Armes Lleva Permís Ordre/Públic

-

Any/expedient 1845/40

Títol formal: Espediente de Gabriel Pagés sobre piso de la calle del Lavadero. Á 27 de junio.

Data: 27/06/1845 30/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Gabriel Pagès a l'Alcaldia del Masnou d'un permís per a construir un pis nou en una casa que té en un nou carrer 
anomenat del Lavadero (on hi ha el safareig públic de Francesc Viladevall).
Notificació a l'arquitecte municipal perquè estudi el cas. 
Informe de Miquel Garriga i Roca. 
Decret que accepta la petició i dóna les directrius a seguir.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Privada Obra

-

12/06/2018 Pàgina 119 de 553



Any/expedient 1845/41

Títol formal: Espediente de los confinados de Monmaneu. Á 6 de julio.

Data: 05/07/1845 04/10/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de confinament del cap superior polític de la província dels germans Miquel i Ramon Corbella, i de Josep Gueral, del poble de 
Montmaneu, al poble dels Masnou l'any 1845. 
Petició, acceptada pel cap superior polític, d'aixecament del confinament. 
Denúncia de l'Alcaldia al Govern Polític de la Província de la marxa dels tres confinats. 
El cap superior polític respon que els tres homes estan indultats i se'ls ha aixecat el confinament.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un avis públic en què s'informa de d'indult del 10 de juliol del 1845, pels insurrectes 
que s'entreguin.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1845/43.

Paraules clau: Confinament Indult

-

Any/expedient 1845/42

Títol formal: Espediente sobre escuelas públicas y renovación de la comisión local. Á 12 de junio.

Data: 02/07/1844 27/07/1844

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de la Comissió Provincial d'Instrucció de primera Ensenyança a la Comissió local d'un informe en què es descrigui la situació 
de l'ensenyament al Masnou l'any 1845. 
Notificació a la Comissió Provincial de la renovació de la Comissió Local i les queixes recollides contra el mestre de l'escola pública 
perquè no fa bé la seva feina i la seva conducta és recriminada. 
L'Alcaldia del Masnou informa als quatre directors d'escoles de primera ensenyança del Masnou que el cap superior polític ordena 
que l'ortografia que s'ensenyi només sigui la marcada per la "Real Academia de la Lengua Española".

Tema: Ensenyament

Observacions: Dintre de l'expedient cinc dels documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.
Nota del secretari en la camisa: " Boletín número 75".

Paraules clau: Mestre Queixa Control Centre Temari

-

Any/expedient 1845/43

Títol formal: Espediente de los confinados Ramon y Miquel Corbella. Á 25 de julio.

Data: 17/07/1845 25/07/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de Secció de Govern i Seguretat Pública del Govern Superior Polític de la Província per a l'Alcaldia del Masnou en què 
s'ordena la vigilància dels germans Ramon i Miquel Corbella. 
La resposta de l'alcalde és que després de vuit dies els dos germans encara no s'han presentat davant seu.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la llicència de seguretat concedida a Agustí Maristany el 30 de 
juliol del 1844 per poder tenir un café amb venta de licors.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1845/41.

Paraules clau: Confinament Licor

-

Any/expedient 1845/44

Títol formal: Espediente para la provisión del estanco que se halla vacante. Á 3 de agosto.

Data: 28/06/1845 09/11/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Concurs per l'elecció d'un nou estanquer, després de la mort del responsable de l'estanc del Masnou, Salvador Font. 
Elecció de Joan Ribas i Prat, fill del propietari de l'estanc d'Ocata, Joan Ribas Humet. 
Queixa presentada per l'Alcaldia del Masnou a l'Administració de Rentes de Mataró i a l'Intendent de la Província de l'elecció basant-
se en el fets que: els Ribas no regenten personalment l'estanc d'Ocata, que s'estableix una relació de parentiu entre els propietaris 
dels dos estanc i que l'elecció s'ha fet massa ràpid. Desestimació de les queixes.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.

Paraules clau: Estanc Concurs Queixa Adjudicació

-
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Any/expedient 1845/45

Títol formal: Espediente sobre autorización al secretario del Ayuntamiento para usar armas.

Data: 04/08/1845 10/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per l'alcalde en nom de tot el Consistori al Govern Superior Polític de la Província en la qual es sol·licita que es 
permeti al secretari de l'Ajuntament tenir armes per defensar l'edifici municipal perquè en aquest es guarden els diners del municipi i 
geogràficament el Masnou esta situat en un lloc molt vulnerable per ser atacat.
El cap superior polític accepta la petició i demana les dades personals i la descripció física del secretari, així com el tipus i nombre 
d'armes que se li subministraran. 
Còpia de la resposta amb les dades demanades enviada per l'alcalde.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany.

Paraules clau: Armes Permís Secretari Seguretat

-

Any/expedient 1845/46

Títol formal: Espediente sobre testimonio del comportamiento de Pablo Riqué. Á 4 de agosto.

Data: 31/07/1845 05/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Jutjat de primera Instància enviades a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita una certificació en què consti la filiació i la 
conducta habitual del pres Pau Riqué Mora. Certificacions enviades per l'Alcaldia al Jutjat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1845/47

Títol formal: Espediente en solicitud de permiso al alcalde para pasar a tomar las aguas de la Puda. Á 10 de agosto.

Data: 10/08/1845 19/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'alcalde del Masnou al Govern Superior Polític de la Província d'un permís de vint dies per anar a Esparraguera per 
prendre les aigües de la Puga per prescripció facultativa del metge. 
El Govern Polític informa de la petició i la seva acceptació al consistori i ordena que durant l'excedència exerceixi les funcions 
d'alcalde el tinent alcalde.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del comunicat per al Jutjat de Mataró de les multes imposades al 
Masnou en el mes de juliol del 1845

Paraules clau: Excedència Sanció Alcalde

-

Any/expedient 1845/48

Títol formal: Reclamacions sobre cuotas del subsidio industrial y de comercio. Á 22 de agosto.

Data: 20/08/1845 01/09/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de rebaixa del subsidi d'indústria i comerç pel 1845 presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Pere Sust, Jaume Maristany, 
Joan Ribas Humet, Joan Rusiñol i Francesc Raspall. 
Llistat dels acords i esborranys dels acords amb la resolució adoptada per l'Alcaldia que accepta o no les peticions.
Petició de Josep Sala a l'Alcaldia del Masnou en què demana el permís per construir una casa al carrer anomenat La Deseada. 
Remissió de la petició a l'enginyer civil de la província perquè faci un informe del cas.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis.

Paraules clau: Queixa Impost IndústriaComerç Obra Privada

-

Any/expedient 1845/49

Títol formal: Papeles de Miguel Alabart sobre bayle por San Pedro. Á 25 de agosto.

Data: 23/08/1845 25/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia feta a l'Alcaldia del Masnou pels encarregats d'organitzar la festa patronal de San Pere, de la negativa de pagar la quota 
de forasters per part de Miguel Alabart després de ballar els tres dies de la celebració en el ball. 
L'acusat es defensa al·legant que tan sols va ballar un sol dia i s'ofereix a pagar la part proporcional de la quota. Finalment, el Tinent 
alcalde l'obliga a pagar la totalitat dels 70 rals de la quota en un termini de 10 dies.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una circular de l'alcaldia del Masnou del 7 de setembre del 1845 
sobre l'agregació del barri d'Alella.

Paraules clau: Festivitat Queixa Ball Agregació Alella/Mar

-
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Any/expedient 1845/50

Títol formal: Espediente de unión para el año 1846 de los arbitrios del barrio unido al Masnou. Á 24 de setiembre.

Data: 23/09/1845 01/10/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord d'elaboració de la previsió pel pressupost conjunt del Masnou i el barri d'Alella de Mar per l'any 1846, que l'Alcaldia del 
Masnou presentarà al cap superior polític de la província basant-se en els la recaptació dels quinquennis al barri d'Alella de Mar i la 
recaptació dels arbitris i béns propis municipals del Masnou i Alella de Mar de l'any 1845. 
Permís enviat a l'Alcaldia del Masnou pel cap superior polític en què ordena que la recaptació dels impostos d'Alella de Mar es 
gestioni des del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany en què consten les quantitats recaptades al Masnou en els mesos de 
febrer i març del 1846 als vaixells i patrons de la població, pels drets aplicats al foment del Port de Barcelona.
Nota del secretari en la camisa: "Aprobación del señor Jefe Superior Político de la Província en 1º octubre de 1845".

Paraules clau: Impost Agregació Alella/Mar Pressupost Marinos

-

Any/expedient 1845/51

Títol formal: Recomposició de la carretera del barrio de Alella. Á 25 de setiembre.

Data: 25/09/1845 25/09/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe enviat per l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província en què consten les despeses de les obres de millores 
del tram, que passa pel barri d'Alella de Mar, de la Carretera Nacional i la petició que les sufragui el poble d'Alella ja que en el 
moment de les obres l'encarregat de recaptar els impostos del barri d'Alella de Mar era Alella no el Masnou.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació de bona conducta de Francisco Millet del 2 de 
setembre del 1845".
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial nímero 108".

Paraules clau: Via/Pública Reparació Alella/Mar Alella

-

Any/expedient 1845/52

Títol formal: Reparto del guarda frutos y recibo de lo satisfecho. Á 30 de setiembre.

Data: 30/09/1845 15/11/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat del repartiment de les despeses del guarda fruits de la collita del 1845, on consten els propietaris que han pagat i la quantitat 
que han pagat. 
Rebut del sou pagat a Miquel Elias l'any 1845 pels seus serveis com a vigilant de la collita. 
Rebut de les quantitats pagades per Joan Fontanills. 
Esborrany dels comptes del guarda fruits del 1845.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb una plantilla a llapis i dos títols anul·lats de dos espedients.

Paraules clau: Collita Impost Vigilància Comptes

-

Any/expedient 1845/53

Títol formal: Espediente sobre inquilinatos. Á 7 de octubre.

Data: 07/10/1845 07/10/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels dubtes que l'Alcaldia del Masnou té referents al nou sistema tributari. 
Llistat de les cases que el comú té catalogades com a llogades. 
Esborrany en què consta que l'Alcaldia del Masnou té la voluntat de refer el llistat dels llogaters que hi ha al Masnou però no ho pot 
aconseguir ja que cap veí ha respost a la crida per posar al dia el llistat.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Dintre de l'expedient dos dels documents simples no tenen dates d'elaboració, tan sols consta l'any, per això les dates de l'expedient 
són aproximades.

Paraules clau: Lloguer Impost Estadística

-
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Any/expedient 1845/54

Títol formal: Sobre bienes inmuebles del cultivo y ganadería. Á 8 de octubre.

Data: 08/10/1845 12/11/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de la notificació que s'enviarà als comissionats escollits, per fer la matrícula, pels veïns subjectes a pagar el subsidi 
d'indústria i comerç de l'any 1846.
Circular de l'Intendent de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou referent a l'impost de béns immobles, cultiu i ramaderia. 
Model de l'imprès que han de presentar. 
Resum de la recaptació del segon semestres del cadastre de l'any 1845 pagat per Teià i el Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès d’un full de padró en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 6848 reales á Tayá / 10610 reales Masnou / (total) 17458 reales".

Paraules clau: Impost Recaptació Teià IndústriaComerç

-

Any/expedient 1845/55

Títol formal: Sobre reparto á los vecinos del vecindario unido. Á 17 de octubre.

Data: 17/10/1845 27/10/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou informa a la Secció de Govern del Govern Superior Polític de la Província sobre el fet que l'Alcaldia d'Alella ha 
enviat les paperetes del pagament de la quinta del 1844 als veïns del barri d'Alella de Mar, que no l'ha informat de què ho faria i 
demana si l'ha d'ajudar a cobrar-les. 
Llistat dels veïns que han de pagar. Resposta del Govern Superior Polític en què ordena que no recapti cap impost d'Alella sense el 
seu permís i que no participi en la queixa dels veïns d'Alella de Mar a l'Alcaldia d'Alella

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la revista mensual de la tropa en què consten els noms dels 
soldats que fan el servei al Masnou l'1 d'octubre del 1845.

Paraules clau: Alella Alella/Mar Lleva Queixa Recaptació

-

Any/expedient 1845/56

Títol formal: Espediente sobre aumento de salario al secretario por razón del mas trabajo, por la unión de Alella de Mar. Á 
19 de octubre.

Data: 17/09/1845 19/10/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del secretari de l'Ajuntament del Masnou, Bonaventura Feu, en què demana que li augmentin el sou ja que amb l'agregació 
del nou barri d'Alella de Mar la seva feina s'ha duplicat. 
Acceptació del Govern Superior Polític de la Província de la petició del secretari i l'ordre per l'Alcaldia del Masnou incrementi el sou 
amb la part del pressupost anual assignada a despeses imprevistes. 
Esborrany d'un acord municipal en què es decideix augmentar en 800 rals de billó la dotació anual del secretari.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del certificat del canvi de residència del Masnou a Barcelona de 
Pablo Matas del 31 de març del 1846.

Paraules clau: Secretari Alella/Mar Agregació Nòmina

-

Any/expedient 1845/57

Títol formal: Instància al excelentísimo señor Capitán General sobre licencia de los matriculados para trabajar. Á 28 de 
octubre.

Data: 28/10/1845 05/12/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de la petició de l'Alcaldia del Masnou a les autoritats provincials, en què demana que s'aixequi la sanció ordenada pel 
comandant de la província marítima de Mataró que obliga a tots els mariners matriculats al Masnou a no poder exercir perquè els 
tres representants del poble que s'havien d'incorporar al servei dels vaixells de l'armada no ho han fet; tot al·legant que és un gran 
perjudici per la població i en especial pels nois que han d'aprendre l'ofici.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Marinos Sanció Queixa

-
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Any/expedient 1845/58

Títol formal: Instàncias para construcciones. Desde 1 de febrero hasta 29 de octubre.

Data: 03/01/1845 16/02/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 54

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Mariana i Martí Rosés, Francesca Bosch, Gabriel 
i Maria San Joan Ramentol, Francesc d'Assís Estaper, Pere Alsina i Truch, Joan Casals, Maria Alsina i Maristany, Josep Sala, Isidre 
Maristany, Rosa Ferrer, Jaume Maristany i Millet, Maria Maristany, Jeroni Millet i Bosch, Pere Gorgollon, Teresa Rosés, Ignasi 
Culell, Gerard Maristany Millet, Maria Parés Martí, Salvador Bosch, Joaquim Oliveres, Josep Isern, Josep Sampere, Segismundo 
Moragas, Francesca Maristany, Maria Rosa i Domènec Corchs. 
Decrets d'alcaldia pels quals es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions quan era 
necessari. Informes d'en Miquel Garriga i Roca. 
Decrets municipals que accepten o no les peticions i vistiplau del director enginyer encarregat de la carretera en les obres de cases 
situades en la Carretera Nacional.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Maria Parés y Martí / Varios vecinos / Francisca Maristany Cusarí / Maria Rosa y Domingo Corchs / 
Salvador Bosch / Segismundo Moragas".

Paraules clau: Obra Privada Mina Fortificació

-

Any/expedient 1845/59

Títol formal: Lista de los jornales de los peones camineros.

Data: 31/10/1845 15/11/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats quinzenals elaborats per l'encarregat de l'obra de reparació del tram que travessa el Masnou de la Carretera General de 
Barcelona a la frontera amb França, on consta els noms i cognoms, la categoria i les hores treballades dels jornalers contractats per 
dur a terme les obres des del 15 d'octubre al 15 de novembre del 1845.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Via/Pública Reparació

-

Any/expedient 1845/60

Títol formal: Sobre autorización por el Capitán General á las licencias de uso de arma y cazar. Desde 13 de diciembre 1844 
hasta 3 de noviembre de 1845.

Data: 13/12/1844 04/11/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del capità general a l'Alcaldia del Masnou de donar novament llicències de caça. 
Peticions acceptades de llicències de caça i protecció de: Josep Sors, Joan Sors, Pere Mitjans, Francesc Sors, Josep parés i 
Garriga, Pere Feu Sabatés, Pere Duran Andiñach, Josep Ataix, Joan Balldeneu, Pere Ballester. Certificats de bona conducta, 
elaborats per l'alcalde del Masnou, adjunts a les peticions de llicències enviats al comissari de Seguretat Pública.
Relació de les dates del lliurament de les llicències de caça i armes de l'any 1844 demanades per la Comissió de Protecció i 
Seguretat del Partit de Mataró a l'Alcaldia.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pressupost de culte i clergat del 1844.
Nota del secretari en la camisa: "José Sors / Pedro Mitjans / Pedro Ballester, Juan Balldeneu José Alaix (1845) / reabilitades se- / 
gún lo acordado por / excelentísimo señor Capitán General has- / ta el día 9 de agosto los / dos primeros y á 15 de / setiembre el 3º 
Barcelona 3 / de marzo 1845 / José Buscarons / Solicitud Juan Sors".

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1845/61

Títol formal: Documentos de Félix Casals del esbarriat borrado de la matricula. Á 20 de noviembre.

Data: 19/09/1845 20/11/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llicència perquè Feliu Casals passi a viure a Mataró després de ser declarat terrestre i inútil per a la matricula de mariners del 
Masnou.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'avis de l'administració de contribucions directes de la Província 
perquè Alcaldia prepari el padró per la contribucions que es pagaran en el segon semestre. No consta la data.

Paraules clau: Marinos Terrestres Excedència Impost

-
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Any/expedient 1845/62

Títol formal: Espediente de elección parcial de dos diputados y un suplente. Á 23 de noviembre.

Data: 24/01/1840 28/11/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern Polític de la Província de Barcelona de fer eleccions per escollir dos diputats a Corts i un suplent en el novembre 
del 1845 i d'exposar al públic les llistes electorals perquè es puguin rectificar possibles errades o variacions. Llistat del electors del 
districte del Masnou.
Acta original de la celebració de les eleccions per escollir els representants a Corts en el Districte del Masnou, que compren els 
pobles del Masnou, Alella, Teià, Tiana, Sant Pere de Premià i Sant Cristòfol de Premià o Premià de Mar. 
Acta de les eleccions celebrades entre el 23 i el 27 de novembre del 1845. Circular del cap superior polític de la província en què 
ordena que en els dies de la celebració de les eleccions se li enviï diàriament el secretari de l'Ajuntament un resum dels resultats i 
les incidències de la jornada mitjançant un mosso d'esquadra. 
Comunicats enviats pel secretari del desenvolupament de les eleccions.
Esborrany d'una part de l'acta de les eleccions celebrades en el gener del 1840.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".
Nota del secretari en la camisa: "Día 23, 24, 25, 26 y 27 noviembre / Boletín número 134".

Paraules clau: Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1845/63

Títol formal: Espediente de Clara Fargas sobre casa del Gremio. Á 24 de noviembre.

Data: 24/11/1845 29/11/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa presentada per Clara Fargas a l'Alcaldia del Masnou en la qual demana que facin enderrocar una part de l'edifici que el 
Gremi de Marina del Masnou està construint basant-se en la sentència d'un judici de conciliació entre la dita Clara Fargas i el Gremi 
de Marina. 
Decret de l'Alcaldia en el qual denega la petició després d'estudiar el cas.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Marinos Obra

-

Any/expedient 1845/64(1)

Títol formal: Cuenta de los 12 maravedís sobre carnicerías de carne por carreteras desde 1 de enero á 19 de junio 1843.

Data: 24/12/1845 03/02/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ofici de l'alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província en què l'informa que fins al mes d'agost del 1845 tots els 
carnissers van pagar a Francesc Fradera la contribució dels 12 maravedís sobre la lliura de carn per a millores de les carreteres, 
però que a partir de l'entrada en vigor de l'impost de consums van deixar de pagar-lo. Petició de l'Alcaldia en què demana que els 
proveïdors de carns del Masnou paguin la part que els correspon i que cobren als consumidors.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una carta de Pablo Maria Graves a l'Alcaldia del 2 de març de 1847.
COMPTE: aquest expedient només apareix en el llistat relligat dels dos llistats d'expedients dels secretari, ja que en l'altre llistat 
consta com a número 64 de l'any 1845 l'expedient del registre 583 del catàleg.

Paraules clau: Carn Contribució Queixa

-

Any/expedient 1845/64(2)

Títol formal: Lista de electores y elegibles para el nombramiento de ayuntamiento según la ley de 8 de enero.

Data: 22/02/1845 14/12/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 70

Estat de conservació: Bo

Descripció: Actes de l'elecció dels membres de l'Alcaldia del Masnou per l'any 1846 celebrades el desembre del 1845 després de ser anul·lades 
les del mes de novembre perquè el nombre d'electors no fou suficient per formar una mesa electoral. 
Llistats dels elector i elegibles per districtes segons la llei del 8 de gener del 1845. 
Reclamacions per exclusions i inclusions en les llistes electorals. Renúncies de regidors escollits presentades a l'Alcaldia i al Govern 
Superior Polític. 
Notificació dels resultats al Govern Superior Polític de la Província. 
Esborranys en què es marca la nova divisió del terme municipal en dos districtes i quatre barris després de l'agregació del barri 
d'Alella de Mar. Informe de l'Alcaldia del Masnou justificant el retard en la celebració de les eleccions municipals.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès del deute liquidador en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Consultas sobre las ausencias de los marinos / Actas de elección /Boletín número 19 y 92".
COMPTE: aquest expedient només apareix en el llistat no relligat dels dos llistats d'expedients dels secretari, ja que en l'altre llistat 
consta com a número 64 de l'any 1845 l'expedient del registre 582.

Paraules clau: Eleccions Municipal Cens

-
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Any/expedient 1845/65

Títol formal: Varios borradores sobre repartimiento de immuebles y subsidio.

Data: 01/01/1845 08/01/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Intendent i de l'Administració de Contribucions Directes de la Província en què informen com i quan s'han de recaptar 
el subsidi d'indústria i comerç i la contribució dels béns immobles, cultius i ramaderia. Elecció de la Junta Pericial de repartició de la 
contribució dels béns immobles, cultius i ramaderia a partir de la terna presentada per l'alcaldia a l'intendent. Elecció del secretari i 
el president de la Junta Pericial.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Recaptació IndústriaComerç Disposició

-

Any/expedient 1845/66

Títol formal: Espediente sobre pago de consumos.

Data: 04/08/1845 04/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Intendent de la Província a l'Alcaldia del Masnou en què demana que informi sobre les relacions del veïnat del Masnou i 
els consums entre 1842 i 1844, amb l'imprès que li envia adjunt.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació de l'1 de juny del 1845, en què consta que Antonio 
Pérez es va presentar davant l'alcalde aquell dia.

Paraules clau: Estadística Consums

-

Any/expedient 1845/67

Títol formal: Espediente de bonificación de terreno al señor Malet.

Data: 23/09/1845 20/10/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords municipals d'indemnitzar monetàriament a Gaspar Malet pel terreny que se li ha expropiat per construir la nova Casa de la 
Vila, i la voluntat de fer-ho constar en una escriptura pública.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un rebut del 20 d'octubre de 1845 de Blas Sorostarzo.
Nota del secretari en la camisa: "Sors 5913 reales de vellón".
No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.

Paraules clau: Casa/Vila Obra Expropiació

-

Any/expedient 1845/68

Títol formal: Pago de las obras de la nueva Casa Consistorial

Data: 03/01/1845 29/03/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de la Dipositaria de Propis de l'Alcaldia del Masnou a la Junta encarregada dels comptes de l'obra de la construcció de la 
nova Casa de la Vila de les quantitats que ha de pagar al constructor que va guanyar el concurs de l'obra, Francesc Batlle, en cada 
un dels quatre terminis establerts. 
Rebuts del lliurament dels quatre terminis. 
Esborranys dels informes de l'evolució de l'obra enviats a l'Intendent de la Província. 
Recull de les queixes que l'Alcaldia i la Junta fan al constructor Francesc Batlle pel retard en el calendari de les obres. 
Respostes de Francesc Batlle en què justifica els retards.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
Nota del secretari en la camisa: " Libranzas".

Paraules clau: Casa/Vila Obra Comptes

-

Any/expedient 1845/69

Títol formal: Espediente sobre cobro de los quinquenios.

Data: 04/09/1844 17/08/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacions dels propietaris de fleques, comerços i tavernes del Masnou en l'any 1844. 
Relacions dels veïns que han de pagar l'any 1845 el quinquenni i les despeses de cobrament.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
Dintre de l'expedient quatre dels documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Impost Quinquenni Repartició

-
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Any/expedient 1845/70

Títol formal: Espediente poniendo nuevamente vigente el pago de los quinquenios en la panadería, tienda y taberna para el 
año 1845.

Data: 25/10/1844 22/01/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del cap superior polític de la província en què ordena que a partir de l'any 1845 es tornin a cobrar els quinquennis sobre les 
tavernes, els comerços i les fleques. 
Esborranys i informes de les quotes i quantitats recaptades amb els quinquennis abans de la seva supressió l'any 1833. 
Acords de les noves condicions pels tres tipus d'establiments, notificació als afectats del nou impost.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 15 de febrer del 1844 en què consta el pagament al fuster per les 
obres del corral municipal. 
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento" i als llibres de repartició del subsidi d'indústria i 
comerç.
Nota del secretari en la camisa: "De 1829 a 183 panaderia 3300 / idem tienda 1280 / idem taberna 1333 reales 12 maravedía / 
Boletín número 125".

Paraules clau: Impost Quinquenni Corral

-

Any/expedient 1845/71

Títol formal: Espediente de la torre de Fontanills, d'en Fábregas i d'en Cama.

Data: 01/01/1845 01/01/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany en què consten les dimensions i els elements arquitectònics de la Torre dels Fontanills, dels Fàbregas i d'en Cama, de la 
capella de la Can Casas i de l'església. Vocabulari arquitèctonic català-castellà

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
Dintre de l'expedient els document simple no té dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Estadística Monuments

-

Any/expedient 1845/72

Títol formal: Documentos de seguridad pública.

Data: 22/01/1842 01/01/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels documents de seguretat pública rebuts i pagats en els anys 1842 i 1843. 
Estat dels passaports, passis rebuts i no expedits en els Masnou en els anys 1844 i 1845. 
Esborrany del registre de les llicències de seguretat pública i de caça expedides al Masnou l'any 1843. 
Llistats dels veïns que han demanat llicències de seguretat pública o passaports entre 1842 i 1845.

Tema: Seguretat pública

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Passaport Seguretat Permís Comptes Llicència

-

Any/expedient 1845/73

Títol formal: Espediente de subhasta para el arriendo del local, pesas y balanças de la plaza y pescadería para el año 1845.

Data: 01/12/1844 23/02/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Concurs de l'arrendament de l'arbitri de 4 maravedís sobre el local de venta en la plaça pública i peixateria i dels 8 morabatins pels 
passos i mesures i acords de les condicions de l'arrendament. 
Oficis informant a l'Intendent de la Província de l'arrendament les condicions i el concurs perquè ho ratifiqui.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Precio 2674 reales 4 maravedís".

Paraules clau: Concurs Pesos/Mesures Plaça/Pública Arrendament Impost

-
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Any/expedient 1846/01

Títol formal: Espedición de documentos de seguridad pública. Á 1 de enero.

Data: 09/01/1846 04/01/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rebuts de la Delegació del Govern Polític de Barcelona conforme l'Alcaldia del Masnou ha lliurat les liquidacions dels documents de 
seguretat pública corresponents a l'any 1846. 
Comandes de documents de seguretat pública: passaports, passis i llicències, rebudes pel secretari per l'any 1846. 
Registre de les llicències expedides l'any 1846 per l'Alcaldia del Masnou. 
Llistats dels propietaris d'establiments susceptibles a necessitar una llicència de seguretat pública, els quinquennis i els drets de 
consums. 
Reclamacions del Comissari de Seguretat Pública de Mataró als ajuntaments del districte del pagament de les llicències de l'any 
1846.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Cartas /de pago de Barcelona 500 reales / de... De Mataró 2271 / 2771 (total)".

Paraules clau: Seguretat Impost Queixa Passaport

-

Any/expedient 1846/02

Títol formal: Espediente de nombramiento y posesión del ayuntamiento. Á 3 de enero.

Data: 31/12/1845 01/07/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació del seu nomenament per part del cap polític de la província als nous membres del Consistori Municipal del Masnou 
(regidors i alcaldes). 
Preses de possessió dels càrrecs a mesura que arriben dels viatges que estaven fent.
Elecció del síndic regidor, acord de l'horari i periodicitat de les sessions.
Presentació de la petició del Gremi de Marina de canviar l'escorxador de lloc, passar-lo de la platja al corral municipal, per evitar 
olors desagradables.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Regidores / 1 Gerardo Alsina / 2 José Oliver / Francisco Maristany / 4 Pedro Fábregas / 5 Martín 
Roses / 6 Jacinto Ombravella / 7 Gabriel Pagés / 9 Jayme P. Estaper / 8 Juan Mirambell / 10 Gerónimo Millet / 11 Mateo Maristany".

Paraules clau: Elecció Municipal Platja Escorxador

-

Any/expedient 1846/03

Títol formal: Espediente de vecinos y almas con separación de hombres y mujeres. Á 8 de enero.

Data: 01/01/1846 08/01/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada pel jutge de primera Instància de Mataró a l'Alcaldia del Masnou sol·licitant el nombre exactes d'homes, dones i 
nens que hi ha en la població.
Estat remés pel secretari, a partir de les dades del padró d'habitants, dels total d'habitants del barri d'Alella de Mar i el Masnou.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació de l'alcalde del 30 de setembre del 1844 de Tomás 
Bertran.

Paraules clau: Estadística Padró/Habitants

-

Any/expedient 1846/04

Títol formal: Padrón de bagages. Á 11 de enero.

Data: 18/10/1844 28/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 52

Estat de conservació: Bo

Descripció: Serveis de bagatges ordenats a la població del Masnou entre el gener del 1846 i l'abril del 1847, tot especificant la destinació i la 
data.
Rebuts de les quantitats pagades pels serveis. 
Comptes dels serveis de bagatges fets l'any 1846
Padró dels cavalls i cavalleries que hi ha al Masnou i al barri d'Alella de Mar en els anys 1845 i 1846.
Notificacions rebudes per l'Alcaldia enviades pel capità general i el Govern Militar de Mataró i la Comissió de Bagatges de Mataró 
ordenant serveis de bagatges entre els anys 1844 i 1847 i l'any 1849.
Petició de pagament del sou del secretari encarregat de la gestió dels serveis de bagatges per l'any 1846.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès d’un full de padró en blanc.

Paraules clau: Cavall Transport

-
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Any/expedient 1846/05

Títol formal: Liquidación del 3% y 28 maravedís de cobranza y gastos de repartimiento de inmuebles. Á 12 de enero.

Data: 16/08/1846 17/12/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions i ordre de pagament al secretari de les despeses de recaptació de l'impost d'indústria i comerç de l'any 1845, del 
primer semestre de l'impost d'immobles de l'any 1846.
Certificació de les reparticions de les quantitats que els pertoca per la recaptació d'impostos entre el Masnou i Teià.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels drets que Gabriel Estaper ha de pagar en el subsidi d'indústria i 
comerç.
Nota del secretari en la camisa: "Último semestre de 1845 / y 1º de 1846 / Idem de 2 maravedís por 100 subsidio de 1845 / Idem de 
2º semestre de 1846".

Paraules clau: Impost Secretari Recaptació Teià

-

Any/expedient 1846/06

Títol formal: Espediente para el encabezamiento de consumos para el año 1846. Á 18 de enero.

Data: 06/10/1845 18/03/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 54

Estat de conservació: Bo

Descripció: Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per a la lliure venda en l'any 1846 de productes i serveis en la carnisseria, la 
taverna i la gabella. Inclou còpies i esborranys de les condicions que imposa l'Alcaldia en cada un dels casos per a la lliure venta, el 
terminis de presentació, peticions presentades i notificació dels que han obtingut els drets.
Llistat dels veïns que venen licors i aiguardent al Masnou. Alcaldia ordena als comerciants de licor i aiguardent que notifiquin les 
seves existències
Repartició de les llicències de venta d’oli i els altres productes subjectes a sufragar despeses municipals
Creació de la comissió per a la repartició de l’impost de consums per l’any 1846.
Acord municipal sobre la repartició de l’impost de consums per l’any 1846.
Llistat dels veïns subjectes a pagar impost de consums, tot especificant l’activitat que exerceixen.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès d’un full de padró en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " Cupo 24084 reales 15 / Contribución / Vinos 11478 reales 24 / Aguardiente y licores 1378 / Aceyte 
de oliva 4852 reales 17 / Carnes muertas 4315 reales 8 / Carnes en vivo 2060 / (total) 24084 reales 15".

Paraules clau: Licor Carn Oli Arrendament Impost

-

Any/expedient 1846/07

Títol formal: Espediente sobre cobro de los suministros hechos en el 1º trimestre. Á 26 enero.

Data: 02/09/1845 06/04/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició a l'Alcaldia del Masnou dels rebuts de les despeses generades per l'estada al Masnou del regiment comandat pel comandant 
d'infanteria Narciso Álvarez.
Rebuts dels subministraments a les tropes regulars corresponents al primer trimestre de l'any 1846 tramesos a la Diputació de 
Barcelona per l'Ajuntament del Masnou perquè li abonin.
Atorgament de poders a Antoni Llalis com a representant de l'alcaldia del Masnou davant de la Diputació per resoldre el cas del 
subministraments.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat dels veïns que han presentat la matrícula del subsidi 
d'indústria i comerç. Sense data.

Paraules clau: Subministramen Exèrcit Comptes

-

Any/expedient 1846/08

Títol formal: Espediente de papel de sello del oficio. Á 26 de enero.

Data: 26/01/1846 17/02/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del secretari del Masnou al Jutjat de Primera Instància de Mataró en què sol·licita que li trametin 100 fulls de paper d'ofici ja 
que en els estanc del Masnou no en tenen i els necessita per gestionar expedients. 
El jutge respon que no es competència seva i el remet a l'Audiència de Barcelona.
Secretari repeteix la mateixa petició a l'audiència de Barcelona i a l'Intendent de la Província.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient d'una carta d'Ignacio Moreno a Bonaventura Feu del 7 de gener del 1846 sobre la 
mobilització d'homes.

Paraules clau: Estanc Paper/Ofici

-
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Any/expedient 1846/09

Títol formal: Partes semanales de seguridad pública y quinzenales al juez del Partido. Á 30 de enero.

Data: 30/01/1846 31/12/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacions dels comunicats setmanals de seguretat pública expedits entre el 30 de gener del 1846 i el 31 de desembre del 1846 per 
l'alcalde del Masnou al comissari de seguretat pública de Mataró.
Esborranys dels comunicats del 20 de juliol, 30 de gener, 8 de febrer i 10 de maig del 1846. Inclou una crida del 19 de juny 1846 a 
tots els mariners del Masnou perquè es presentin al "Tercio de Campaña"

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels comptes d'una comisió municipal reunida el 14 de desmbre del 
1845.

Paraules clau: Ordre/Públic

-

Any/expedient 1846/10(1)

Títol formal: Espediente de construcción de edificios en la pieza de la mina propia de Gaspar Malet.

Data: 12/03/1846 11/04/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Gaspar Malet Casas a l'Alcaldia del Masnou d'un permís per a construir unes cases en unes parcel·les de la seva 
propietat entre el torrent Humbert i la carretera de Teià, anomenada la mina. (actual carrer Esperança).
Notificació a l'arquitecte municipal perquè estudi el cas. 
Informe de Miquel Garriga i Roca. Queixes de Gaspar Malet pel retard en la resposta de la petició
Decret pel qual s'accepta la petició i es donen les directrius a seguir.
Negociacions entre l'Ajuntament i Gaspar Malet a fi de cedir part del terreny a l poble per construir-hi el corral municipal.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat de matrimonis del Masnou i el nombre de fils que tenen, 
sense determinar el motiu.
COMPTE: AQUEST EXPEDIENT ESTÀ DIVIDIT ENTRE DOS EXPEDIENTS QUE TENEN EL MATEIX NUMERO D'EXPEDIENT 
(REGISTRES 602 I 603). En el llistat del secretari corresponent a l'any 1846 consta el títol de la camisa de l'expedient amb el 
número de registre 603.
En l'expedient s'adjunten dos plànols: el de la casa projectada número 6; i la distribució en parcel·les de la peça de terra coneguda 
com La Mina propietat de Gaspar Malet i Casas, feta per Josep Casademunt.

Paraules clau: Mina Obra Particular Corral Matrimoni

-

Any/expedient 1846/10(2)

Títol formal: Espediente de Gaspar Malet. Á 11 de febrero.

Data: 22/09/1845 11/02/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Gaspar Malet Casas a l'Alcaldia del Masnou d'un permís per a construir una paret en 1845 i una casa en 1846 i un tram 
de clavegueram en unes parcel·les de la seva propietat.
Notificació a l'arquitecte municipal perquè estudi el cas. 
Informe de Miquel Garriga i Roca. Acceptació del Cos d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la construcció de la claveguera.
Decret pel qual s'accepta la petició i es donen les directrius a seguir.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: COMPTE: AQUEST EXPEDIENT ESTÀ DIVIDIT ENTRE DOS EXPEDIENTS QUE TENEN EL MATEIX NUMERO D'EXPEDIENT 
(REGISTRES 602 I 603). En el llistat del secretari corresponent a l'any 1846 consta el títol de la camisa de l'expedient amb el 
número de registre 603.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació de l'1 de febrer del 1846 en què consta que Antonio 
Díaz s'ha presentat davant l'alcalde.

Paraules clau: Clavegueram Obra Privada

-

Any/expedient 1846/11

Títol formal: Bagages. Desde 9 de enero de 1841 hasta 14 de febrero de 1846.

Data: 11/01/1840 14/02/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 124

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels serveis de bagatges fets entre gener del 1842 i gener del 1846. 
Notificació demanant que el representant del Masnou vagi a la Junta de bagatges de Mataró per discutir l'organització i el pagament 
dels bagatges entre 1842 i 1843.
Peticions de serveis de bagatges a l'Alcaldia del Masnou per la Comissió de Bagatges del Partit de Mataró o pels oficials allotjats al 
Masnou entre 1840 i 1846.
Notificació als propietaris de cavalls i cavalleries del Masnou dels serveis que han de fer.
Llistats dels carros i cavalls útils pel transport que hi ha al Masnou el 1841. 
Reclamacions presentades per l'alcaldia del Masnou perquè l'obliguen a fer més bagatges dels que li pertoquen i llavors es veu 
obligat a llogar els serveis de companyies de transport.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès d’un full de padró en blanc.

Paraules clau: Transport Cavall Queixa

-
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Any/expedient 1846/12

Títol formal: Testimonios de multas al juez del Partido, mensuales. Á 4 de marzo.

Data: 04/03/1846 31/12/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Testimonis mensuals o trimestrals enviats pel secretari del Masnou, el 1r alcalde o l'intendent del Masnou al cap polític de la 
província o al jutge de primera instància de Mataró informant de les multes imposades o bé de la inexistència de multes entre els 
mesos d'abril al desembre del 1846.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un fragment de la llista de candidats a Diputats a Corts.
Nota del secretari en la camisa: "Idem al Geje Superior Político de la Província"

Paraules clau: Sanció Ordre/Públic

-

Any/expedient 1846/13

Títol formal: Espediente sobre rebaja de consumos de este año. Á 7 de marzo.

Data: 16/03/1846 17/03/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Alcaldia del Masnou a l'Intendent de la Província sol·licitant una rebaixa en l'impost de consums, al·legant que encara 
que Masnou té una important flota de vaixells les seves tripulacions i propietaris no gasten els diners en el poble, a més a més, 
l'informa que la indústria tèxtil del Masnou es redueix a una sola fàbrica.
Llistats dels vaixells especificant el nom del capità, la destinació i la classe de l'any 1846.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un avís públic informant de la convocatòria de noves eleccions.
Nota del secretari en la camisa: "Real orden. Boletín número 58".
Dintre de l'expedient un dels documents simples és una ordre del secretari al seu ajudant.

Paraules clau: Impost Vaixell Marinos Queixa Eleccions

-

Any/expedient 1846/14

Títol formal: Sobre la recepción de testamentos por los curas párrocos. Á 7 de febrero.

Data: 07/02/1846 16/02/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del jutge de Primera Instància a l'Alcaldia del Masnou sol·licitant informació sobre si el rector del poble autoritza testaments.
L'Alcaldia respon que en aquells moments no ho fa perquè en el poble exerceix un notari, Joan Vila Roldó, i tan sols per causes 
extremes el rector autoritza testaments, que posteriorment es transcriuen en un llibre que anomena "Libro de Testamentos".

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del càlcul de les mesures de la paret de la casa propietat de Mariano 
Torrent.

Paraules clau: Testament Notari Parròquia Obra

-

Any/expedient 1846/15

Títol formal: Espediente de (instancias) Isidro Maristany sobre construcción de edificios en la calle de la Quintana. Á 7 de 
marzo.

Data: 14/01/1845 31/12/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 46

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, mines o trams de mines o clavegueram en les 
parcel·les de la seva propietat situades en els carrers Quintana, Ginesta, Barcelona, La Deseada, Sant Jeroni, Sant Felip i la zona 
anomenada Roca de Xeix, presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Bonaventura Bertran Rosés, Bonaventura Alsina i Bosch, 
Segismon Moragas, Joan Olivé, Jeroni Millet i Bosch, Teresa Jorba i Grané, Teresa Truch i Estaper, Joan Millet Estaper, Mateu 
Maristany, Josep Duran, Antoni Sanjuan, Josep Mora, Francesc Viladevall, Tomàs Maristany, Joan Martí i Rosés, Tomàs Viladevall, 
Bonaventura Ferrer.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes d'en 
Garriga i Roca.
Decrets municipals que accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de comptes sense determinar a que fan referència.
Nota del secretari en la camisa: "Isidro Maristany Sil / Gerónimo Millet Bosch / Buenaventura Alsina y Torras / Pedro Mora de la 
Paxeta / Juan Martí y Roses / Gerardo Sensat / Antonio Sanjuan / Bartolomé Orta / Juan Puigsech / Antonia Jorra y Grané / Teresa 
Truch y Estaper / Mateo Maristany / José Millet y Estaper"

Paraules clau: Mina Clavegueram Obra Privada

-
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Any/expedient 1846/16

Títol formal: Espediente para la división de contribuciones con el pueblo de Tayà solicitando la aprobación. Á 12 de marzo.

Data: 12/03/1846 08/05/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords establerts entre el Masnou i Teià per la divisió definitiva de les contribucions. 
Notificació d'aquests a l'Intendent i a la Diputació Provincial.
Petició presentada per l'Alcaldia del Masnou a la Diputació en què sol·licita que no es torni a equivocar alhora de calcular els 
impostos i no adjunti Montgat al Masnou.
Acceptació de la divisió per part de l'Administració de Contribucions Directes de la Província de Barcelona.
Circular de l'Administració de Contribucions enviada a l'Alcaldia del Masnou informant de les quantitats que li pertoca recaptar per 
les contribucions d'immobles, cultiu i ramaderia.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una llista d'electors i elegibles en les eleccions municipals.
Nota del secretari en la camisa: "Con / su aprovación oficio del señor Intendente de 8 mayo 1846 / Primer semestre cupo 11496 
reales".

Paraules clau: Teià Segregació Impost Montgat

-

Any/expedient 1846/17

Títol formal: Espediente de liquidación y entrega del 4% supletorio y 6 maravedís por % en la Tresoreria correspondientes 
al 2º semestre de 1845. Á 20 de Marzo.

Data: 12/01/1846 20/03/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions de les quantitats cobrades per l'Alcaldia del Masnou i el secretari de la recaptació conjuntament amb Teià de l'impost 
de béns immobles l'any 1846.
Establiment entre Masnou i Teià d'un fons supletori d'un 4% sobre l'impost de béns immobles de l'any 1846.
Liquidació del cobrament de la contribució en el segon trimestre de l'any 1846.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo /Por el 3 por % de cobranza 318reales 20 / Por los 28 maravedís por % gastos de reparto 87 
reales 12 / Por los 6 por % a Tresoreria 18 reales 24 / Total 11034 reales 12 / Por el 4 por % supletorio 441 reales 12 / Total 11473 
reales 24 / 2º semestre 1846".

Paraules clau: Impost Teià Recaptació Secretari

-

Any/expedient 1846/18

Títol formal: Espediente sobre el pago de Catastro de los vecinos terratenientes de Tayà. Á 30 de marzo.

Data: 01/12/1845 13/03/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels propietaris de terrenys al Masnou que viuen a Teià, Alella, Premià, tot especificant les quantitats que pagaran pels dos 
semestres del cadastre de l'any 1846 i el segon semestre del 1845.
Relació dels terratinents del Masnou que viuen o no a la població que han de pagar els dos semestres del cadastre de l'any 1845.
Certificació de les quantitats lliurades per l'Alcaldia del Masnou a la de Teià corresponents a la recaptació dels dos semestres del 
cadastre de l'any 1845.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès d’un full de padró en blanc.

Paraules clau: Teià Alella Premià Impost Recaptació

-

Any/expedient 1846/19

Títol formal: Espediente de Bruno y Cipriano Renté. Á 5 de abril.

Data: 06/09/1845 05/04/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Cebrià Renter presentada a l'Alcaldia del Masnou sol·licitant que s'obligui el seu germà Bruno Renter a obeir una 
sentència d'un judici de conciliació, celebrat per resoldre un problema sorgit arran de la construcció d'una casa en el carrer Sant 
Pere.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Conciliació Obra Judici

-
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Any/expedient 1846/20

Títol formal: Testimonio de lap resentación en este pueblo de la compañía de la Milicia Nacional de premià de Mar el día 20 
de junio de 1843. Á 7 de abril de 1846.

Data: 20/06/1843 07/04/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació en què consta la presentació al Masnou el 21 de juny del 1843 de la companyia mobilitzada de la Milícia Nacional de 
Sant Cristòfol de Premià, encapçalada pel capità Pau Lloveras. 
Llistat dels homes del poble de Sant Cristòfol de Premià que formaven la companyia.
Petició del secretari del Masnou al de Premià sol·licitant la llista dels homes que formaven la companyia per adjuntar-la a la 
certificació.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Premià

-

Any/expedient 1846/21

Títol formal: Espediente sobre pago por la conducción diresta de los niños espósitos. Á 13 de abril.

Data: 03/10/1846 21/01/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la secció d'administració del Govern Superior polític de la província enviada als pobles del districte de Mataró en què 
ordena que paguin part de les despeses de conducció de nens orfes traslladats de l'hospital de Mataró al de Barcelona, a fi de 
millorar les condicions del viatge. 
Notificació a l'Alcaldia del Masnou dels 93 rals i 32 maravedís que li pertoca pagar. 
Acceptació per part de l'Alcaldia del Masnou del pagament. 
Circular del Govern Superior de la Província a l'Alcaldia del Masnou informant-lo que ha rebut una queixa de l'hospital de Mataró en 
què reclama els diners que encara deu de l'any passat pel trasllat de nens orfes, i l'informa que si no paga el sancionarà amb 10 
ducats de multa.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari de l'ajuntament.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 93 reales 32".

Paraules clau: Hospici Beneficència

-

Any/expedient 1846/22

Títol formal: Espediente sobre aumento de la contribución de bienes inmuebles. Á 16 de abril.

Data: 12/04/1846 25/04/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l'ordre del Govern de rebaixar la quota de la contribució de béns immobles del primer semestre de l'any 1846.
Queixes conjuntes presentades a l'Administració de Contribucions Directes per les poblacions del Masnou, Teià i Montgat perquè les 
rebaixes s'han convertit en augments de l'impost.
L'administració de rentes els envia a la Diputació.
Repartició entre les alcaldies de Teià i el Masnou de les quotes que els pertoca pagar conjuntament.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del certificat d'empadronament de José Ventura.
Nota del secretari en la camisa: "Tayà y Masnou 18549 reales / Boletín número 73 y 74".

Paraules clau: Impost Teià Montgat Queixa

-

Any/expedient 1846/23

Títol formal: Relación de los péritos de José Santpere y ... Á 20 de abril.

Data: 03/05/1846 03/05/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes contraris dels perits Pau Garriga i Francesc Aymar, escollits per clarificar el cas del conflicte de la construcció d'una paret 
entre els horts propietats de Josep Sampere, Pere Ferreras Herrero i Jaume Fradera, que fou denunciat per Josep Sampera.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una carta privada del secretari del 12 d'octubre del 1846 een que es parla d'un 
deute pendent.
Dintre de l'expedient un dels documents simples no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Conciliació Obra Privada Deute

-
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Any/expedient 1846/24

Títol formal: Liquidación del subsidio arreglado a las tarifas del Real Decreto de 23 de mayo de 1845. Á 25 de abril.

Data: 20/11/1845 25/04/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de l'Administrador de Contribucions Directes de la província rebuda per l'Alcaldia del Masnou en què s'obliga a tots els veïns 
que exerceixin un ofici o es dediquin a tasques relacionades amb el comerç a pagar la matrícula del subsidi industrial o de comerç.
Llistat de la repartició i les quantitats recaptades entre els terrestres i els marins del Masnou per la matrícula del subsidi industrial i 
de Comerç en el primer semestre de l'any 1846.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: ""Por lo respective a 1845 37416 reales 24 / Idem primer semestre de 1846 20498 reales 10".
Dintre de l'expedient sis dels documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Terrestres Marinos

-

Any/expedient 1846/25

Títol formal: Cupo del 1º semestre de subsidio de 1846. Á 30 de abril.

Data: 09/12/1845 30/04/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració de Rentes Directes de la Província en què informa a l'Alcaldia del Masnou dels 18708 rals i 12 maravedís 
que haurà de recaptar del subsidi Industrial i de comerç, i també que l'encarregat ara de fer la matrícula del 1846 és l'Alcaldia, 
segons les noves disposicions, a partir de la de l'any 1845.
Esborrany de la notificació de la quota li pertoca pagar per la contribució de béns immobles, cultiu i ramaderia que s'enviava als 
contribuents del Masnou

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Son 18708 reles 12 / Idem de bienes inmuebles / y cultivo y ganedería 11496 reales".

Paraules clau: Impost Recaptació IndústriaComerç

-

Any/expedient 1846/26

Títol formal: Entrega de armas y su devolución. Á 30 de abril.

Data: 29/04/1846 10/05/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del capità general de Catalunya tramesa al comandant d'armes del districte, en què ordena que es recullin totes les armes de 
propietat privada.
Retorn de les armes als propietaris que les demanin després de presentar informes personals sobre la seva conducta i instàncies 
per llicències d'armes.
Llistat dels veïns del Masnou que tenen llicències d'arma i caça i escopetes.
Instància presentada per Josep sors per obtenir una llicència de caça i arma per l'any 1846.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota del subsidi industrial i de comerç, 
sense dates, a Lluís Estaper.
Nota del secretari en la camisa: "Escopetas 12 / número 11".

Paraules clau: Armes Permís Control

-

Any/expedient 1846/27

Títol formal: Instància de Antonia Bertan, viuda. Á 1 de mayo.

Data: 01/05/1846 07/05/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició a l'Alcaldia del Masnou presentada per Antònia Fàbregas, vídua de Felicià Bertran, en què sol·licita una certificació on consti 
que el seu fill Antoni Bertran les manté a ella i a les seves altres dues filles.
Esborrany de la certificació sol·licitada.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota del subsidi industrial i de comerç, del 
20 de desembre del 1845, a Ventura Maristany.

Paraules clau: Estat/Civil Excedència

-
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Any/expedient 1846/28

Títol formal: Cupo del culto y clero del 1r semestre de 1845 sobre territorial. Á 6 de mayo.

Data: 26/08/1845 08/09/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades per l'Alcaldia del Masnou a l'Administració de Rentes Directes i a l'Intendent de la Província per la quota 
de l'impost del culte i clergat per l'any 1845, tot al·legant que abans pagava aquesta contribució amb Teià i ara la paga en solitari.
Desestimació de la reclamació.
Reclamacions conjuntes de les alcaldies del Masnou i Montgat per la quota de la contribució de culte i clergat.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Importe 10742 reales 24 / Espediente sobre baja".

Paraules clau: Impost Queixa Montgat Clergat

-

Any/expedient 1846/29

Títol formal: Varias notas sobre el robo de la casa de Gabriel Sanjoan. Á 8 de mayo

Data: 08/05/1846 15/05/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia presentada per Antonia Sanjoan, en nom del seu marit Gabriel Sanjoan, absent, del robatori que va patir la seva propietat 
la nit del 8 al 9 de maig del 1846. Recollida dels testimonis per part de l'alcalde i inventari dels objectes robats.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota del subsidi industrial i de comerç, de 
l'any 1843, a Juan Feliu.

Paraules clau: Robatori

-

Any/expedient 1846/30

Títol formal: Espediente soobre confinamiento de José Gomes. Á 9 de mayo.

Data: 23/06/1846 18/07/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la secció de Govern i Seguretat Pública del Govern Polític de la Província enviada a l'alcalde del Masnou en què s'ordena 
el confinament i la vigilància al Masnou, població en què passarà a residir, de José Gómez, natural de Guadix, com a càstig per la 
seva participació en els avalots ocorreguts a Badalona l'any 1845.
Petició de Josep Gómez en què sol·licita que li permetin tornar a residir a Badalona ja que al·lega que al Masnou no té mitjans de 
subsistència i a Badalona si.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota del subsidi industrial i de comerç, del 
15 de gener del 1846, a José Carreras.

Paraules clau: Confinament Insurrecció Badalona

-

Any/expedient 1846/31

Títol formal: Espediente sobre escuelas de 1ª educación. Á 13 de mayo.

Data: 13/05/1846 23/05/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les escoles de primera educació per a nens i per a nenes que existeixen al Masnou, tot especificant les dotacions que 
tenen assignades, enviades al cap superior polític de la província com a resposta a la seva circular.
Informes presentats per tots els mestres que exerceixen al Masnou especificant el nombre d'alumnes que tenen.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Centre Mestre

-

Any/expedient 1846/32

Títol formal: Espediente sobre cupo de consumos del barrio unido.

Data: 24/12/1845 02/12/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord entre les alcaldies del Masnou i Alella per especificar la quota que han de pagar per l'impost de consums per l'any 1845 els 
veïns del barri d'Alella de Mar.
Llistat de contribuents.
Elecció de representants d'ambdós poblacions per acordar els límits que corresponen a cadascun dels pobles.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "11142 reales 2 / Desde 1º mayo 15600 reales".

Paraules clau: Impost Alella Alella/Mar Repartició

-

12/06/2018 Pàgina 135 de 553



Any/expedient 1846/33

Títol formal: Sobre uso de armas y cazar. Desde 22 de diciembre de 1845 hasta 18 de junio de 1846.

Data: 22/10/1845 18/06/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 0

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Parés i Garriga, Josep Sampere, Joan Fontanills, Agustín Costa Isern i Joan Rubis presentada al cap superior 
polític de la província d'una llicència d'ús d'armes per a caçar i protecció.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Don Juan Rubis P / Agustín Costa P / José Parés y garriga P / Gerardo Estaper P / José Sampere 
P / Juan Fontanills / Con cédulas / Jayme Bernadeas P / José Sampere".

Paraules clau: Armes Permís

-

Any/expedient 1846/34

Títol formal: Espediente informe al Comandante de Marina de Barcelona sobre la prohibición a los matriculados a salir de 
viaje. Á 23 de junio

Data: 20/06/1846 23/06/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentada per l'Alcaldia del Masnou al comandant general del Departament de Cartagena i al comandant de marina 
de Barcelona perquè un grup de veïns, matriculats del Masnou, han estat detinguts quan sol·licitaven una llicència per fer un viatge 
de tres mesos tot al·legant que no havien fet el servei.
Referència del nombre de matriculats (900) que hi havia al Masnou l'any 1846.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Queixa Marinos Sanció

-

Any/expedient 1846/35

Títol formal: Sobre el artículo inserto en el diario del Brusi del 27 de junio. Contestación Á 27 de junio.

Data: 27/06/1846 27/06/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde envia unes queixes formals al director del diari d'Avisos de Barcelona com a conseqüència d'un article aparegut el 27 de 
juny del 1846. 
En el seu discurs l'alcalde fa referència a la creació del Masnou com a poble independent, especifica que Masnou és un poble i no 
una vila, informa sobre el nombre d'habitants que consten en el padró en l'any 1846 i les activitats principals dels seus veïns.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una petició per construir una casa de Gerónimo Millet i Bosch.
Dintre de l'expedient el document simple no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Queixa Història Obra

-

Any/expedient 1846/36

Títol formal: Liquidación de los 2 maravedís de vellón por real sobre matrícula de Alella de mar pertenecientes al año 1845. 
Á 1 de julio.

Data: 01/07/1846 01/07/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Liquidació de la recaptació del subsidi d'indústria i comerç de l'any 1845 de la població d'Alella, inclòs el barri d'Alella de Mar.
Certificació de la recaptació de la contribució de béns immobles, cultiu i ramaderia.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una petició per construir una casa de Jeroni Millet i Bosch al c. de 
Sant Jeroni.
Dintre de l'expedient dos dels documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Impost Alella/Mar Recaptació Obra

-

Any/expedient 1846/37

Títol formal: Espediente sobre pago de pensiones del censal del rector de Mataró. Á 2 de julio.

Data: 18/03/1846 29/09/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació del rector de Mataró, Joan de la Cruz Palau, de les pensions de censals impagades que abans corresponien a Teià i 
després de la segregació al Masnou i a Teià.
Informe presentat al Govern Superior Polític de la Província de Barcelona sobre el cas per l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota del subsidi industrial i de comerç, del 
30 de desembre del 1845, a Gabriel Estaper.

Paraules clau: Censos Queixa Teià Mataró

-
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Any/expedient 1846/38

Títol formal: Espediente de sal. Desde 1 enero 1834 hasta 12 de julio de 1846.

Data: 01/12/1827 12/07/1846

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades per l'Alcaldia del Masnou i Montgat perquè la secció de Rendes de la Província els fa pagar 
conjuntament la quota de la contribució de la sal corresponent a l'any 1839.
Reclamacions presentades per l'alcaldia del Masnou per les problemàtiques derivades de la recaptació de l'impost de la sal, ja que 
fins a l'any 1846 aquest es cobrava conjuntament entre el Masnou i Teià.
Actuacions contra la venta fraudulenta de sal provocada per la gran demanda.
Repartició dels impostos, entre els veïns matriculats de marina, de 124 faneques de sal corresponents als anys 1823 i 1824.
Condicions per l'arrendament de la gabella del Masnou l'any 1828.

Tema: Hisenda

Observacions: En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".

Paraules clau: Montgat Teià Queixa Sal Impost

-

Any/expedient 1846/39

Títol formal: Matricula de subsidio.

Data: 23/06/1846 02/05/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats i esborranys de la matricula del subsidi d'indústria i comerç des de l'1 de juliol del 1845 al 30 de juny del 1847 elaborat per 
una comissió de perits escollits entre els representants de cadascuna de les categories.
Llistat dels contribuents no han pagat la matrícula de l'any 1846.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Repartició

-

Any/expedient 1846/40

Títol formal: Espediente de segregación del vecindario de Alella de Mar del pueblo de arriba y unión al del Masnou. Á 17 de 
julio.

Data: 07/03/1840 23/07/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes, actes, circulars i notificacions de la Diputació de Barcelona, Ministeri de Governació i les dues alcaldies implicades sobre 
la segregació del barri d'Alella de Mar del poble d'Alella i la seva unió al Masnou, tot especificant-se tot el procés de divisió territorial 
iniciat el 5 de març del 1840 i els resultats finals acordats l'any 1846.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Real Orden de 5 enero / Acta de mojonamiento verificado en 29 abril 1845 / Real orden de 24 mayo 
de 1846 / Acta de mojonamiento rectificado en 21 de junio de 1846 / Aprobado con Real orden del 17 de julio de 1846".

Paraules clau: Agregació Alella/Mar Alella

-

Any/expedient 1846/41

Títol formal: Cupo del 1ºsemestre de industria y comercio con arreglo a la matrícula, tarifas de la ley de 23 de mayo de 
1845 aprovado por el Intendente. Á 20 junio

Data: 20/07/1846 20/07/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració de Contribucions directes de la Província de Barcelona enviada al secretari de l'Alcaldia informant de la 
tramesa de la matrícula del primer semestre de l'any 1846 firmada a fi que es pugui recaptar i enviar la recaptació a la tresoreria 
provincial.
Tramesa dels certificats de demora i el seu cost.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari en la camisa: "Es de 20498 reales 10"

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Recaptació

-
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Any/expedient 1846/42

Títol formal: Espediente sobre Francisco de Asis Estaper para que no se le admite la posesión de un pedazo de terreno. Á 
20 de julio.

Data: 14/07/1846 08/08/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per Francesc d'Assís Estaper a l'alcaldia del Masnou en què es queixa que els veïns li tiren runa a la seva 
propietat. 
L'Alcaldia li respon que el és el primer culpable d'incompliment de les ordenances municipals ja que ha deixat la runa de la 
construcció de la seva nova casa en la platja d'Alella sense cap mena de permís i per això el denúncia al jutjat de Mataró.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Platja Sanció Abocament Il·legal

-

Any/expedient 1846/43

Títol formal: Espediente de Gerónimo Milet y Bosch sobre construcción. Á 2 de agosto

Data: 30/06/1846 30/09/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Jeroni Millet i 
Bosch, propietari d'un terreny en el carrer Sant Jeroni.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes d'en 
Garriga i Roca.
Decret municipal que accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels patrons i capitans que han pagat les quotes dels drets 
corresponents als mesos de febrer a juny del 1845 al Foment del Port de Barcelona.

Paraules clau: Obra Particular Alineació Marinos

-

Any/expedient 1846/44

Títol formal: Espediente de Francisco Camps sobre pago de hospedaje. Á 16 de agosto.

Data: 29/07/1846 10/08/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa per la quantitat d' impostos que ha pagat l'any 1845 presentada per Francesc Camps, propietari d'un hostal al barri d'Alella 
de Mar, a l'Alcaldia del Masnou. El dit Camps demana que es comprovi si el que ha pagat és correcte, que li retornin la quantitat de 
més si es necessari i que l'informin de la quota que haurà de pagar a partir del 1846. L'Alcaldia del Masnou li respon que totes les 
reclamacions sobre impostos anteriors a 1846 corresponents al barri d'Alella de Mar les ha de presentar a l'Alcaldia d'Alella.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la recaptació en l'imposició de multes el mes de juny. No 
s'especifica l'any.
Dintre de l'expedient s'adjunta un imprés en blanc de la contribució de culte i clergat de l'any 1845 de l'alcaldia d'Argentona.

Paraules clau: Hostal Alella/Mar Impost

-

Any/expedient 1846/45

Títol formal: Espediente de Gerardo Sensat. Á 2 de setiembre.

Data: 02/09/1846 20/12/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Gerard Sensat, 
propietari d'un terreny en el carrer Sant Josep.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes d'en 
Garriga i Roca.
Paralització de les obres que duia a terme el mestre d'obres, Ignasi Culell, fins que no es presenti la petició i s'accepti.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un avís públic sobre la rectificació de les llistes electorals

Paraules clau: Obra Privada Il·legal

-
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Any/expedient 1846/46

Títol formal: Entrega y remisión á Barcelona de las armas de los patrones. Á 12 de setiembre.

Data: 21/08/1846 11/09/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del capità general d'enviar per major seguretat les armes dels vaixells fondejats al Masnou, fins ara dipositades en la Casa de 
la Vila, a la Ciutadella de Barcelona.
Certificat conforma Gerard Alsina, regidor del Masnou, les ha dut sense problemes. 
Els capitans i patrons van a Barcelona a recollir les armes quan s'embarquen per iniciar els viatges.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació de l'alclade del Masnou en què consta bona 
condusta de José Ferrer perquè pugui viatjar cap a la ciutat de l'Habana.

Paraules clau: Armes Vaixell Marinos Passaport

-

Any/expedient 1846/47

Títol formal: Segundo semestre de inmuebles de 186. Á 15 de setiembre.

Data: 20/06/1845 15/09/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Models de les butlletes enviades als contribuents informant-los de les quotes que han de pagar pels dos semestres de la contribució 
de béns immobles, cultiu i ramaderia, corresponents a l'any 1846 i a la contribució de culte i clergat de l'any 1844.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una notificació en blanc del Jutjat de Primera instància de Barcelona.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 11601reales"

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1846/48

Títol formal: Espedientes de abastos para el año 1846. Del 20 setiembre 1845 para el año 1856.

Data: 19/09/1845 30/12/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 55

Estat de conservació: Bo

Descripció: Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per a la lliure venda o l’arrendament per l'any 1846 dels productes i serveis en la 
carnisseria, la fleca, la taverna, la gabella i l'hostal. 
Subhasta de l'arrendament de l'hostal municipal, el corral, la carnisseria municipal, els locals de la plaça pública i la casa del pastor. 
Inclou còpies i esborranys de les condicions que imposa l'Alcaldia en cada un dels casos, el terminis de presentació, peticions 
presentades i notificació a l’administració d’arrendaments Comunals del Govern Polític de la Província dels que han obtingut els 
drets.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde i esborrany de comptes.
Nota del secretari en la camisa: "La casa mesón 8880 reales / Hospedaje 500 reales / Habasto de carnes 16'542 reales / Corral 800 
reales / Carniceería 500 reales / Panadería 3300 reales / Tienda 1280 reales / Taberna 1333 reales 11 maravedís / Plaza y 
pescaderia 2300 reales / Del vecindario unido / Hospedaje 400 reales / Tienda 438 reales / Panadería 948 reales / Taberna 320 
reales / Carnes 8000 / (total) 10106".

Paraules clau: Arrendament Propis/Arbitris Carn Hostal Corral

-

Any/expedient 1846/49

Títol formal: Espediente de devolución de los 260 reales de velón a Gabriel Rodón. Á 26 de setiembre.

Data: 12/09/1846 12/10/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per l'Alcaldia de Teià a Gabriel Rodon i Duran de la part de la quinta de l'any 1846. L'Alcaldia del Masnou 
respon que no te cap dret a reclamar-la ja que el dit Rodon ara és veí del Masnou encara que els seus pares encara visquin a Teià.
L'Alcaldia de Teià no accepta la resposta i torna a reclamar la quota.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació del 4 d'octubre del 1846 en què alcalde del Masnou 
verifica les propietats de Josep Manau al Masnou.

Paraules clau: Lleva Quinta Queixa Teià

-
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Any/expedient 1846/50

Títol formal: Espediente de mejoras á la Casa Capitular, según estima de péritos. Desde 31 de agosto de 1845 hasta 30 de 
setiembre de 1846.

Data: 13/08/1845 23/01/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició dels arquitectes responsables de les obres de la Casa de la Vila d'un augment del pressupost de l'obra com a conseqüència 
de les despeses provocades per problemes relacionats amb un torrent i l'amplada de la Carretera Real.
Acord municipal pel qual s'accepta la petició i tramesa d'un informe al Govern de la Província.
Informe de les obres executades de l'acord fet amb Gaspar Malet per la cessió de terreny i la factura del notari que ha fet l'escriptura.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Académicos don Miquel Garriga i Roca y don José Ráfuls / Terreno 5913 / Mejoras 10010 reales 11 
/ (total) 15923 reales 12 / Por la escritura pública de cessión / del tereno hecha por el señor Malet 353 reales / (total) 16276 reales 
12".

Paraules clau: Comptes Pressupost Casa/Vila Obra Torrent

-

Any/expedient 1846/51

Títol formal: Listas de los operarios empleados en la reparación de la carretera. Á 15 de octubre.

Data: 15/10/1846 31/10/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats quinzenals elaborats per l'encarregat de l'obra de reparació del tram que travessa el Masnou de la Carretera General de 
Barcelona a la frontera amb França, on consta els noms i cognoms, la categoria i les hores treballades dels jornalers contractats per 
dur a terme les obres en el mes d'octubre de l'any 1846.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una petició del 30 de setembre del 1846 a l'Alcaldia del Masnou feta per Antonio 
Ferrer de la vacant del càrrec d'organista de la parròquia de Sant Pere del Masnou.

Paraules clau: Reparació Via/Pública Orgue

-

Any/expedient 1846/52

Títol formal: Contribución de consumos y de los gastos del culto abonados á cuenta. Á 28 de octubre.

Data: 20/03/1845 21/12/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels matriculats que tenen un deute per impagament de contribucions al Gremi de Marina en els anys 1843, 1844, 1845.
Creació de la Comissió encarregada de la recaptació de l'impost de consums de l'any 1845.
Reclamació de l'Alcaldia del Masnou a la Intendència de la Província sobre el pagament de la contribució sobre la carn per 
despeses de reparació i construcció de carreteres.
Queixes del rector perquè no cobra l'assignació que li pertoca. 
Llistats de despeses de l'església. 
Circulars de la Intendència de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou informant dels drets que té el rector, i ordre de pagament 
al rector Julián Maresme els 320 rals de billó que li deuen.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 14'713 reales de vellón".

Paraules clau: Marinos Impost Recaptació Queixa Clergat

-

Any/expedient 1846/53

Títol formal: Espediente de las papeletas espedidas á los niños pobres. Maestro. Desde 31 de diciembre de 1839 hasta 28 
de octubre del 1846

Data: 31/12/1839 28/10/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 83

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme firmats pels rectors o naixement (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de 
naixement i a vegades l'adreça) presentats pels nens i nenes de les escoles públiques del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser 
declarats pobres i obtenir la gratuïtat de les classes i el material.
Acord de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten el llistats d'alumnes que han presentat una sol·licitud i si han 
estat o no admesos com a pobres entre 1840 i 1846.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beques Naixement

-
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Any/expedient 1846/54

Títol formal: Proposición de arbitrios para pago del importe de la construcción de las casas consistoriales y deficit del 
presupuesto para 1847. Á 6 de noviembre.

Data: 07/11/1846 21/11/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Solucions presentades per la comissió de veïns i els membres del consistori municipal al Ministeri per solucionar el dèficit de 7649 
rals de billó del pressupost de l'any 1847 provocat per les obres de la Casa de la Vila i una recaptació insuficient. Acord final entre 
les dues administracions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pressupost Municipal Casa/Vila Impost

-

Any/expedient 1846/55

Títol formal: Sorteo de la quinta de 1846. Día 9 de noviembre.

Data: 08/11/1846 17/02/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acta original i esborranys de les diligències del sorteig de la quinta del 1846 fet al Masnou entre els joves compresos entre els divuit 
i els vint-i-tres anys. Reclamacions a l'Alcaldia del Masnou de les alcaldies d'Arenys de Mar, Montornès del Vallés i Vallromanes 
perquè ha incorporat en els seus llistat de quintos mossos d'aquests pobles que ara viuen o han viscut al Masnou quan no li 
pertocaven.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari

Paraules clau: Lleva Quinta

-

Any/expedient 1846/56

Títol formal: Informe sobre el establecimiento de un 3r estanco. Á 11 de noviembre.

Data: 09/07/1846 11/11/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Jacint Ferrer a l'Administració de Rentes de Mataró per obrir un estanc al Masnou, al barri d'Alella de Mar. Certificacions 
corroborant la necessitat. Acceptació de la proposta per part de l'Intendent de Rentes de la Província.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota del subsidi industrial i de comerç, del 
30 de gener del 1846, a Isidro Millet.
Nota del secretari en la camisa: "Otro informe al señor Intendente / Concedido á don Jacinto Ferrer".

Paraules clau: Estanc Alella/Mar Adjudicació

-

Any/expedient 1846/57

Títol formal: Espediente de don José Ombravella esclaustrado lego de capuchinos. Á 12 de noviembre.

Data: 23/11/1845 11/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys certificacions expedides al Masnou a favor de Josep Ombravella, natural de Teià, en què consta les estades que feu a 
casa el seu germà el caputxí Josep Ombravella i el permís per anar a Marsella.
Passaport expedit pel consolat de Marsella a favor de Josep Maristany.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".

Paraules clau: Passaport Vigilància Marsella

-

Any/expedient 1846/58

Títol formal: Espediente sobre pago de apremios por el pago de escuadras. Á 30 de noviembre.

Data: 20/11/1846 30/11/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del governador de Mataró, com a cap del Govern Militar del Districte, en què reclama a l'Alcaldia del Masnou el pagament 
de l'impost de les esquadres de valls sota pena de una sanció de 20 rals de billó.
El secretari respon excusant-se pel retard, accepta la sanció de 20 rals i ordena el pagament de l'impost.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Impost Sanció Esquadres/Valls

-
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Any/expedient 1846/59

Títol formal: Sobre construcción. Ezequiel Maristany. Á 19 de diciembre.

Data: 12/12/1846 19/12/1846

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Ezequiel 
Maristany, propietari d'un terreny en el carrer Sant Pere.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Obra Particular

-

Any/expedient 1846/60

Títol formal: Sobre péritos repartidores de bienes immuebles.

Data: 08/09/1845 27/09/1845

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions enviades per les alcaldies del Masnou, Alella i Teià als propietaris de terrenys d'aquestes tres poblacions que viuen al 
Masnou, en què els notifiquen que han estat escollits com a perits repartidors de la contribució de béns immobles, cultius i 
ramaderia.
Peticions exoneració presentades per sis propietaris per no formar part de la comissió de perits.

Tema: Hisenda

Observacions: l secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota del subsidi industrial i de comerç, del 
23 de novembre del 1845, a Gabriel Oliver.

Paraules clau: Impost Alella Teià Repartició

-

Any/expedient 1846/61

Títol formal: Espediente nombramiento de a Junta Pericial y otros varios borradores.

Data: 01/01/1846 03/11/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Intendència de la Província de Barcelona sobre l'elaboració del padró de la riquesa immoble, cultius i ramaderia. 
Notificacions de la seva elecció als membres de la junta pericial que han de dur a terme la repartició de la contribució i la formació 
del padró.
Respostes dels membres de la junta.

Tema: Hisenda

Observacions: Hi ha un canvi de lletra entre els documents i la camisa, possiblement és una prova de què la camisa sigui posterior als documents 
simples que formen l'expedient.

Paraules clau: Rústica Impost Repartició

-

Any/expedient 1846/62

Títol formal: Espediente sobre multa impuesta de 100 ducados a Francisco Torras y la de 50 ducados a 19 individuos, 
otros que se expresan en la adjunta lista.

Data: 01/01/1846 12/12/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Sanció imposada a 20 veïns i a l'amo del cafè, Francesc Torres, per una partida clandestina de cartes. El cafè es tancat fins a nova 
ordre i a cada un dels jugadors se'ls imposa una multa de 50 ducats o uns dies de presó. 
Llistat del jugadors que pagaren les sancions i dels que al no pagar foren empresonats.
Informe dels fets al capità general per part de l'alcalde.

Tema: Seguretat pública

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver va incloure l'expedient en aquesta unitat d'instal·lació i en la 
sèrie.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.
Instruments amb taques d'humitat.

Paraules clau: Sanció Ordre/Públic Joc

-

Any/expedient 1847/01

Títol formal: Estados de nacidos, casados y muertos ocurridos en este año. Á 1 de enero.

Data: 12/05/1847 06/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1847, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota dels impostos que li pertoquen pagar, 
de l'1 d'abril del 1843, a José Bertran.

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-
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Any/expedient 1847/02

Títol formal: Disposiciones sobre el bando del escelentísimo señor Capitán General. Á 10 de enero.

Data: 10/01/1847 04/03/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ban firmat pel capità general de l'exèrcit cridant el sometent, en què s'especifica les persones el formaran i el temps que estan 
obligats a formar-hi part.
Relació dels veïns que formen el sometent al Masnou i l'acord que prenen de posar un vigilant de seguretat en la població sota les 
ordres de l'ajuntament.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un informe inconnex sobre el mestre de l'escola municipal. Sense 
datar.

Paraules clau: Sometent Mobilització Ordre/Públic Sereno

-

Any/expedient 1847/03

Títol formal: Sorteo de quintos de 1845. Á 12 de enero.

Data: 08/11/1846 31/01/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acta del sorteig de la quinta del 1845. Certificació amb el llistat dels mossos escollits.
Passaport de Joan Ros.
Model imprès que els quintos escollits hauran de presentar per sol·licitar un substitut.
Poder donat a Bartomeu Mayol perquè cerqui substituts pels quintos del Masnou.
Informe sobre els sorteig dels quintos i les peticions presentades en què es demanen substituts pels mossos escollits en la quinta 
del 1845.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació expedida per l'alcalde del Masnou en què consta 
que Santiago Trias va presentar-se a l'Ajuntament l'1 de novembre del 1846.
Nota del secretari en la camisa: "Día 8 noviembre / 1846 / Para las actas de llamamiento y declaración / de soldados vide boletín 
oficial número 304".

Paraules clau: Quinta Lleva Substitut

-

Any/expedient 1847/04

Títol formal: Espedientes de libros para niños pobres. Á 13 de enero.

Data: 07/04/1847 13/01/1848

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats del material escolar i els llibres pels nens pobres lliurats a l'escola del comú i al mestre, Marià Forcada en els anys 1846 i 
1847.
Reclamació per un material, taules de multiplicar, deficient que es reberen en l'escola del comú l'abril del 1847.
Lliurament de Josep Calassanç al secretari municipal de 25 llibres perquè els lliuri al seu fill mestre, que exerceix al Masnou.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de comptes sense determinar l'origen ni la datació.

Paraules clau: Nòmina Mestre Beques Centre

-

Any/expedient 1847/05

Títol formal: Espediente de abastos para el año. Á 13 de enero.

Data: 04/10/1846 13/01/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 67

Estat de conservació: Bo

Descripció: Subhasta de l'arrendament per l’any 1847 de l'hostal municipal, el corral, la carnisseria municipal, els locals de la plaça pública i la 
casa del pastor. 
Inclou còpies i esborranys de les condicions que imposa l'Alcaldia en cada un dels casos, el terminis de presentació, peticions 
presentades i notificació a l’administració d’arrendaments Comunals del Govern Polític de la Província dels que han obtingut els 
drets perquè els aprovi.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels patrons i capitans que han pagat les quotes dels drets 
corresponents als mesos d'abril a juny del 1845 al Foment del Port de Barcelona. Nota del secretari en la camisa: "Propios / 
matadero y local arriendo á carnes 1000 / Casa mesón arriendo á Francisco Raspall 1797 reales 3 / Corral 600 / Carniceria Juan 
Buch 400 / Pesas y balanzas Gil Ramentol 2000 / Hospedaje libre espediente 900 / Panaderia libre espediente 4248 / Abacería ( con 
el aceyte) 1720 / Taberna ( con el vino) 1613 / Carnes encabezamiento Buch y socios 8351 reales 12 / Pastos idem y socos 2000 / 
(total) 24659 reales 25 / Diario de 19 de octubre / Boletín número 251 anuncios / Arriendos aprovados por el señor Jefe Superior 
político de la Província con oficio del 13 enero de 1847".

Paraules clau: Arrendament Hostal Propis/Arbitris Plaça/Pública Marinos

-
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Any/expedient 1847/06

Títol formal: Espediente de división de censos y cargas de Alella con el del barrio de Alella de Mar unido. Desde 15 de 
noviembre de 1845 hasta 13 de enero de 1847.

Data: 04/10/1845 13/01/1847

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Creació de la comissió per dividir entre els pobles del Masnou i Alella els censos, censals i altres impostos que corresponen al barri 
d'Alella de Mar, després de la seva segregació. 
Tramesa dels acords finals a la secció de l'Administració de Propis del Govern Polític de la Província perquè els aprovi.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una camisa anul·lada d'un altre expedient del 1845.
Nota del secretari en la camisa: "Escuadras trimestre 487 reales 4".

Paraules clau: Alella Alella/Mar Agregació Impost Censos

-

Any/expedient 1847/07

Títol formal: Estados del número de vecinos y almas remitido al señor Jefe Superior Político. Á 13 de enero.

Data: 15/01/1847 15/01/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats dels nombres de veïns i ànimes que constaven al Masnou i al barri unit d'Alella de Mar a principis de l'any 1847, enviats per 
l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Estado del 14 diciembre 1846"

Paraules clau: Alella/Mar Estadística Padró/Habitants

-

Any/expedient 1847/08

Títol formal: Espediente de bagages de dicho año. Á 15 de enero.

Data: 14/09/1846 06/11/1848

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions de la comissió de bagatges del Partit de Mataró a l'Alcaldia del Masnou perquè no paga les quotes que li corresponen 
dels serveis.
Reclamacions del secretari responsable del serveis de bagatges perquè no li han pagat la part del seu sou que corresponia al 
Masnou al llarg del 1846 i 1847.
Llistat dels cavalls i cavalleries que hi ha al Masnou i al barri d'Alella de Mar l'abril del 1847.
Llistat dels serveis de bagatges fets, tot especificant-ne les despeses, de l'any 1847.
Queixa presentada per l'arrendador del servei a la Direcció del Govern Polític de la Província en què denúncia que l'Alcaldia del 
Masnou no ha respost correctament en el servei de bagatges fet el setembre del 1846. Informe presentat per l'Alcaldia justificant-se 
i la resolució presa pel Govern Polític.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Transport Cavall

-

Any/expedient 1847/09

Títol formal: Espediente para hacer efectivo el cupo del consumo para el año. Á 20 de enero.

Data: 01/12/1846 06/01/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que venen oli, licors i aiguardent al Masnou.
Condicions per a la venta al Masnou i la repartició de l’impost de consums subjecte a la carn, l'oli, els vins, els licors i l'aiguardent 
per l’any 1847.
Tramesa a l'Alcaldia d'Alella de les condicions de venta al Masnou del vi, licors, aiguardent, oli i carn.
Reclamació de les alcaldies del Masnou i Alella al Govern de la Província sol·licitant una rebaixa de la quota de l'impost de consums.
Petició de permetre posar un vigilant de consums per impedir l'entrada il·legal de productes en la població. Elecció pel càrrec de 
Francesc Creus.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 29684 reales 15 / Para arreglo de los encabezamientos vide diarios / 16 y 18 de junio / 
Aprovados por el señor Intendente / de la província con oficio de 20 de enero de 1847".

Paraules clau: Oli Licor Impost Alella Queixa

-
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Any/expedient 1847/10

Títol formal: Recibos de presos, transehuntes, enfermos y pliegos del servicio. Á 27 de enero.

Data: 27/01/1847 31/12/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 137

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels plecs de justícia a justícia, els presos, els malalts, i els dements que en el seva conducció cap a Barcelona o des de 
Barcelona a altres poblacions han passat la nit al Masnou durant l'any 1847.
Rebuts conforme els plecs de justícia a justícia, els presos, els malalts o els dements conduïts han arribat a Montgat, Tiana o 
Premià sense cap novetat en l'any 1847.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presos Transport Beneficència Correspondència

-

Any/expedient 1847/11

Títol formal: Sobre división de contribución de inmuebles con Alella. Á 31 de enero.

Data: 13/02/1846 10/11/1847

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels veïns del barri d'Alella de Mar que han de pagar les contribucions d'immobles, i culte i clergat corresponents al segon 
semestre de l'any 1845 i al segon semestre de l'any 1846 a l'Alcaldia d'Alella.
Llistats dels veïns del barri d'Alella de Mar que han de pagar les contribucions d'immobles de l'any 1847 i a l'Alcaldia del Masnou. 
Model de la notificació que s'enviava als contribuents per notificar-los la quantitat que havien de pagar de l'impost.
Creació de la comissió que establirà la repartició de l'impost entre Alella de Dalt i Alella de Mar.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Alella/Mar Alella Impost Segregació

-

Any/expedient 1847/12

Títol formal: Partes semanales de seguridad pública. Quinsenales al señor Juez de Primera Instancia. Á 31 de enero.

Data: 31/01/1847 01/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacions dels comunicats setmanals de seguretat pública expedits en l’any 1847 per l'alcalde del Masnou enviats al Comissari de 
Seguretat Pública de Mataró i al jutge de primera Instància. 
Esborrany del comunicat enviat el 31 de gener 1847 especificant que no s’havia produït cap novetat en la població, que servirà de 
model pels comunicats enviats la resta de l'any.
Comunicat en què s'informa al jutge de primera Instància el 15 d'octubre del 1847 de la baralla denunciada pel senyor Morral

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Ordre/Públic Baralla

-

Any/expedient 1847/13

Títol formal: Testimonios de multas al juez de Primera Instancia del Partido y al señor Jefe Superior Político de la 
província. Á 31 de enero

Data: 31/01/1847 01/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacions de les certificacions de la imposició de multes expedides en entre el 31 de gener i el 31 de desembre del 1847 per 
l'alcalde del Masnou enviades al cap superior polític de la província.
Esborrany del certificat de l’any 1847 especificant que el subjecte multat, la causa i l’import de la multa, que servirà de model pels 
comunicats enviats la resta de l'any.
Llistat de les multes imposades i 1846 que s'han pagat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Sanció Ordre/Públic

-

Any/expedient 1847/14

Títol formal: Espediente o sean escrituras de fianzas para la quinta de los solteros que han salido para América. Á 2 de 
febrero.

Data: 02/02/1847 30/11/1847

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances vàlides per a les quintes del 1846, 1847 i 1848 presentades per: Gerard Alsina Maristany, Josep Ferrer Bertran, Pau Garriga 
i Roca, Josep Bertran, Francesc Oliver Casals, Andreu Maristany, Bernardo Curell, Pau Aymà i Pere Truch Bertran a l'Alcaldia del 
Masnou tot indicant el fiador, el vaixell en què embarquen i la seva destinació.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fiança Marinos Amèrica

-
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Any/expedient 1847/15

Títol formal: Espediente de captura de don Leandro Sancho. Á 22 de febrero.

Data: 18/02/1847 22/02/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de detenció del mestre Leandro Sancho enviada pel Govern Superior Polític de la Província a l'Alcaldia del Masnou.
Notificació al governador de la captura del dit Leandro Sancho per part dels representants de l'Alcaldia i el seu lliurament al Govern 
Superior Polític.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Mestre Captura

-

Any/expedient 1847/16

Títol formal: Instancias. Desde 9 de febrero hasta 21 de diciembre.

Data: 30/10/1846 30/12/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 49

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres en els carrers: Ginesta, del Lavadero, Barcelona, de l'església, Colomina, Adra, del Carme, 
Sant Felip, Sant Agustí, Carretera Real, o en la zona de la Roca de Xeix, per a construir parets, cases, pous, mines o trams de 
mines o clavegueram presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Josep Maristany i Rosés, Josep Millet, Salvador Coll, Francesc 
Pagès, Joaquim Ramentol, Josep Orta, Antonia Torras, Isidre Pla, Francesc Oliver, Mariana Sampere i Vivas, Mónica Jorba i Grané, 
Josep Oliver, Miquel Pagès, Josep Canudas, Antoni Ramentol i Antònia Alsina i Alsina.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra.
Informes d'en Garriga i Roca. 
Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació del 19 de gener del 1847 de la resolució d'un judici 
de conciliació entre dos veïns del Masnou.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1847/17

Títol formal: Espediente sobre baja del cupo de subsidio de Pedro Viñas. Á 28 de febrero.

Data: 28/02/1847 16/04/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Pere Viñas, xocolater, a l'Alcaldia del Masnou i a la Intendència de la Província d'una rebaixa de la quota que 
ha de pagar pel subsidi d'indústria i comerç. 
Informe de l'alcaldia sobre el cas tramès a la Intendència perquè dictamini si accepta o no la reclamació.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Queixa Impost IndústriaComerç

-

Any/expedient 1847/18

Títol formal: Espediente sobre cobro del 4% suplemento del 2º semestre de inmuebles de 1845 y el 1º y 2º del 1846. Á 28 de 
febrero.

Data: 28/02/1847 28/02/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Poder atorgat a Íñigo Moreno per l'Alcaldia del Masnou perquè reculli la part que correspon a l'alcaldia del fons supletori del segon 
semestre de l'any 1845 i tot l'any 1846 de la contribució d'immobles, cultius i ramaderia en l'administració de Contribucions Directes 
de la província de Barcelona.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Impost

-

Any/expedient 1847/19

Títol formal: Espediente de Vicente Auladell se les ecsigia la multa de 4 ducados por viajar con pase de radio finido. Á 9 de 
marzo.

Data: 26/10/1846 09/03/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de verificació de les dades d'un passi caducat de Vicente Auladella, detingut a Barcelona per arrencar el mocador del cabell 
d'una dona.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una carta personal dirigida al secretari Bonaventura Feu, en la qual Salvador Prat li 
reclama la seva intervenció en el pagament d'un deute per part del Sr. Andinach.

Paraules clau: Passi Ordre/Públic Deute

-
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Any/expedient 1847/20

Títol formal: Espediente sobre reconocimiento a favor del Gremio de Marina del importe de 91150 reales. Á 11 de abril.

Data: 11/04/1847 28/04/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació d'un reconeixement de deute en què consta que el Gremi de Marina va avançar 91.150 rals de billó a l'Alcaldia del 
Masnou per dur a terme les obres de la casa de la vila.
Dimissió dels comissionats de la junta de prestadors de les obres de la casa de la vila un cop finalitzades les obres, en l'escrit de la 
qual es recorda a l’Alcaldia que s'ha de retornar íntegrament la quantitat avançada pel Gremi de Marina del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Adelantados para la construcción de las Casas Consistoriales en el año 1845"

Paraules clau: Obra Casa/Vila Marinos Deute

-

Any/expedient 1847/21

Títol formal: Espediente de Ignacio Taxonera. Desde 10 de mayo de 1846 hasta 24 de abril de 1847.

Data: 21/02/1846 25/05/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades pel mestre de l'escola pública del barri d'Alella de Mar, Ignasi Taxonera, al Govern Polític de la 
Província, en què sol·licita que l’alcaldia del Masnou li pagui els sous que li deuen.
Informe de l’alcaldia justificant que no ha pagat perquè el Masnou ja té una altra escola pública i aquesta del barri d'Alella de Mar és 
innecessària.
Resolució del Cap polític de la província, assessorat per la Direcció d'Instrucció Pública de la Província, ordenant que es pagui el 
sou que es deu al mestre Ignasi Taxonera.
L’alcaldia accepta resolució i demana que li presentin els rebuts per gestionar el pagament.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un passaport expedit per l'alcalde del Masnou el 2 de desembre del 
1845 a favor de Tomàs Solá.
Nota del secretari en la camisa: "Sacó pasaporte el 16 agosto 1846 1266 reales".

Paraules clau: Mestre Alella/Mar Centre

-

Any/expedient 1847/22

Títol formal: Estado de la fabricación. Á 26 de abril.

Data: 24/04/1847 26/04/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Polític de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou sol·licitant un estat de les fàbriques que han tancat o han 
fet reducció de personal durant els quatre primers mesos de l'any 1847 i el nombre d'obres que s'han quedat sense feina.
Llistat de les fàbriques de teixits i veles que hi ha al Masnou, les seves característiques i el nombre d'obrers que hi treballen.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Fàbrica Estadística Obrer

-

Any/expedient 1847/23

Títol formal: Espediente de Francisco Arimon solicitando la construcción de una casa a la parte de mediodia del camino 
real. Del 2 noviembre 1842 al 28 abril 1847.

Data: 02/11/1842 28/04/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades entre 1842 i 1847 d’un permís d'obres per a construir dues cases presentada a l'Alcaldia del Masnou per 
Francesc Arimon, propietari d'un terreny situat a migdia del camí ral.
Protestes de la Comandància de Marina i de la diputació perquè el terreny que vol edificar està catalogat com a platja. Problemes 
plantejats per l'alcaldia sobre la propietat del terreny. 
Decret en què nomenen a Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes d'en Garriga 
i Roca.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una acte d'un judici celebrat l'any 1842.
Nota del secretari en la camisa: "Escritura de reclamación en poder de Gaspar Poy y torras / notario de Mataró á 30 de abril de 1827 
/ Escritura á precurí, en poder de don José Avellá y / Navarro notario de Barcelona á 11 de mayo de 1806".

Paraules clau: Obra Particular Platja

-
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Any/expedient 1847/24

Títol formal: Espediente sobre pago de subsidio de los buques en la matrícula á que pertenecen. Á 30 de abril.

Data: 25/04/1846 30/09/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 40

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions del matriculats de marina residents al Masnou presentades a l’Alcaldia del Masnou sol·licitant que se'ls exclogui de 
pagar dues vegades el subsidi d'indústria i comerç, en la població en què resideixen i en la població en què estan matriculats. 
Resolució de l'intendent de la Província en què s'ordena que tan sols es podrà cobrar aquests impost als contribuents matriculats en 
la població. I que als matriculats que han pagat dues vegades se'ls retorni una part.
Ordre de fer un llistat dels vaixells matriculats al Masnou l'any 1847 i que posterior s’actualitzin les altres i baixes semestralment. 
Esborrany incomplet del llistat dels vaixells matriculats al Masnou l'any 1846.
Informe de la venda de dues pollancres que havien pagat la matrícula a altres poblacions que els corresponia pagar-la al Masnou 
presentades per l'Alcaldia a l'Administració de Rendes de la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Vaixell Marinos Impost Queixa

-

Any/expedient 1847/25

Títol formal: Encabezamineto de consumos con la Hacienda desde 1 mayo de 1846 á 30 de abril de 1847.

Data: 30/04/1846 30/04/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quota de l'impost de consums que li correspon recaptar conjuntament al Masnou i al barri unit d'Alella de Mar entre el 1 de maig del 
1846 i el 30 d'abril 1847.
Acceptació del 24.084 rals 19 maravedís de billó acceptats per Ramon de Zabala com a avançament dels encapçalaments dels 
consums, els quals es retornaran mensualment, essent responsables del deute els membres de l'ajuntament.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.
Dintre de l'expedient un dels documents simples no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo Masnou 24084 reales 15 / cupo por Alella de Mar 5600 reales / Total 29684 reales 15".

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1847/26

Títol formal: División de districtos para la elección de Ayuntamiento. Á 30 de abril.

Data: 26/04/1847 30/04/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern polític de la Província sol·licitant a l'Alcaldia del Masnou la nova divisió dels districtes electoral establerta arran 
de la incorporació barri d'Alella.
Resposta de l'Alcaldia en què especifica quins són els 5 districtes electoral i les zones que comprenen.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota dels impostos que li pertoquen pagar, 
de l'1 d'abril del 1843, a Pedro Vidalgaetano.

Paraules clau: Municipal Districte

-

Any/expedient 1847/27

Títol formal: Estados de nacidos, casados y muertos ocurridos en el año 1846. Á 2 de mayo.

Data: 18/05/1847 20/05/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1846, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota dels impostos que li pertoquen pagar, 
de l'1 d'abril del 1843, als cohereus de Maria Josefa Esteve i Casas.

Paraules clau: Estadística Naixement Matrimoni Defunció

-
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Any/expedient 1847/28

Títol formal: Espediente de traslado de la plaza pública al frente del mesón.

Data: 19/04/1847 22/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Discussió entre els membres del consistori Municipal de la nova localització del mercat municipal, com a conseqüència del seu 
trasllat per la construcció del ferrocarril.
La majoria defensa que es construeixi en el lloc que ocupa actualment l'hostal municipal, mentre que Joan Mirambell i Jeroni Millet 
defensen una segona opció. La Diputació i el Cap polític accepten l'acord fina de traslladar-lo a la plaça de la Constitució (davant de 
l'hostal municipal).
Petició a Miquel Garriga i Roca del pressupost del projecte del trasllat.
Notificació de la Direcció de Política Urbana de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou en què informa que la Reina ha aprovat 
el trasllat.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota dels impostos que li pertoquen pagar, 
de l'1 d'abril del 1843, a Manuel Roses.

Paraules clau: Plaça/Pública Ferrocarril Impost

-

Any/expedient 1847/29

Títol formal: Testimonios del producto de arbitrios para el pago del 5 por ciento de 1841, 1842, 1843, 1844 y 1845. Á 10 de 
mayo.

Data: 10/05/1847 29/05/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Testimonis dels productes recaptats amb els arbitris per l'Alcaldia del Masnou entre 1841 i 1845, especificant-ne el 5% que s'ha de 
pagar a Hisenda fins a l'any 1846.
Llistat dels impostos sobre consums suprimits entre 1841 i 1844.
Comptes per calcular el 5% de les quantitats recaptades amb el arbitris municipals entre 1840, 1842, 1843, 1844 i 1845.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota dels impostos que li pertoquen pagar, 
de l'1 d'abril del 1843, a Maria Maristany Moreu.
Nota del secretari en la camisa: "En el año 1841 / en el de 1842, en el de 1843, en el de 1844 / en el de 1845 / Total 3019 reales 25 
/ por agencias y gratificaciones 800 reales".

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1847/30

Títol formal: Sobre molinos de arina. Á 25 de mayo.

Data: 28/05/1847 25/05/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l'estat, sol·licitat en una circular anterior, per l'Alcaldia del Masnou al Govern Superior Polític de la Província en què 
s'especifiquen el nombre i tipus de molins i fàbriques de farina que existeixen en la població. En total hi ha dos molins per a moldre 
gra, moguts per aigua de mina, localitzats prop del camí Ral. Un és de Can Teixidor i l'altre de Can Sors.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota dels impostos que li pertoquen pagar, 
de l'1 d'abril del 1843, a Agustín Maristany.

Paraules clau: Molí Mina

-

Any/expedient 1847/31

Títol formal: Repartimiento de 2 reales vellón por vecino para atender a los gastos de manutención de presos pobres. Á 26 
de mayo.

Data: 12/12/1846 03/09/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició entre els contribuents dels 1278 rals de billó que li pertoca pagar a la població del Masnou per les despeses de 
manutenció dels presos pobres i el personal de les presos de la província.
Repartició dels 500 rals de billó destinats a la conducció de transeünts en l'any 1846.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient tots els documents simples excepte una carta no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són 
aproximades.
Dintre de l'expedient el secretari aprofita com esborrany una carta que li ha enviat la litografia, imptrenta i llibreria Abadal.

Paraules clau: Beneficència Presos Presó Repartició

-
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Any/expedient 1847/32

Títol formal: Licencias de uso de arma y cazar. Prevenciones a las autoridades.Á 31 de mayo.

Data: 31/05/1847 19/06/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Militar de Mataró en què ordena el retorn als seus propietaris les armes expropiades per a la caça i la defensa i 
sol·licita un llistat de les armes i llicències d'armes i caça que hi ha en cadascuna de les poblacions.
Llistat dels veïns autoritzat per tenir una escopeta i llistat de les llicències d'arma i caça expedides l'any 1847.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una carta del 14 d'agost del 1846 explicant-li uns problemes sorgits amb les obres 
del port.

Paraules clau: Permís Armes Vigilància Port

-

Any/expedient 1847/33

Títol formal: Sobre ecsistencias de sal y encargados para venderla desde 1 de diciembre a cuenta del gobierno. Desde 10 
de diciembre de 1846 á 2 de junio de 1847.

Data: 25/11/1846 14/06/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de la confirmació de les llicències de venda de sal per part de la intendència als pobles de la Província i ordre de que la 
venta es segueixi fent com fins aleshores.
Informe sobre els 17 llocs que tenen llicència de venta de sal al por menor l'any 1846 al Masnou presentat per l'alcaldia a la 
intendència provincial.
Notificació de les altes i baixes de les llicències de venta de sal durant el primer semestre de l'any 1847, un cop pagades totes les 
llicències de l'any 1847.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Sal Control

-

Any/expedient 1847/34

Títol formal: Partes sobre precios de granos y demás artículos de primera necesidad. Partes quinsenales. Idem sobre 
paralización de trabajos. Á 5 de junio.

Data: 05/06/1847 13/04/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicats dels preus del gra i el pa al Masnou enviats per l'Alcaldia al Govern Polític de la Província.
Circulars enviats a l'Alcaldia pel Govern Polític de la Província en què s'ordena o es reclama l'elaboració de comunicats quinzenals 
del preu del pa i el gra al Masnou.
Comissari de Seguretat Pública de Mataró sol·licita informació sobre el nombre d'obrers que hi ha al Masnou i si estan aturats, si fan 
reclamacions a l'Administració i les seves condicions de vida.
Resposta de l'alcaldia en què nega l'existència d'obrers o de moviments d'obrers al Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Queixa Pa Control Preu Obrer

-

Any/expedient 1847/35

Títol formal: Suscripciones. Colección de códigos nacionales. Á 20 de junio.

Data: 20/06/1847 20/06/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde informa al cap superior polític de la Província que s'ha subscrit a la "Colección de Códigos Nacionales" que tracta sobre 
l'administració de justícia.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Suscripció

-
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Any/expedient 1847/36

Títol formal: Liquidación de dos reales vellón de recargo al subsidio del primer semestre de 1847. Idem del 4% de 
inmuebles del mismo. Á 19 de junio.

Data: 12/12/1846 25/05/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les certificacions lliurades a Íñigo Moreno per la seva feina com a recaptador i responsable de la repartició dels 
impostos l'any 1847. Impresos en blanc de les certificacions del 3% cobrat pel recaptador.
Peticions presentades a l'Intendent de la Província per l'Alcaldia del Masnou en què es sol·licita que expedeixi les certificacions en 
què s'especifiquen les quantitats cobrades per Íñigo Moreno com a recaptador.
Comptes especificant les liquidacions dels recàrrecs per la recaptació de contribucions de l'any 1847.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Impost Nòmina Recaptació

-

Any/expedient 1847/37

Títol formal: Espediente sobre habono de una carta de pago, de suministros a la Milícia Nacional de 10715 reales. Desde 26 
de mayo de 1844 á 20 de junio de 1847.

Data: 06/07/1843 03/08/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta de pagament presentada per Manel Vidal, representant de l'Ajuntament del Masnou, a la Intendència Militar de Catalunya per 
uns subministraments lliurats als capitans de la primera i segona companyies de la Milícia Nacional mobilitzades per valor de 10.715 
rals de billó el 6 de juliol del 1843.
Retards en el pagament i presentació d'excuses i entrebancs per fer-ho.
Presentació d'una segona carta de pagament pel mateix motiu l'any 1847 presentada per Iñigo Moreno. No es fa el pagament i 
l’alcaldia la reclama a fi de poder-la presentar a l'oficina de retards i evitar els recàrrecs.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: MilíciaNacional Subministrament

-

Any/expedient 1847/38

Títol formal: Elección general de diputados provinciales. Días 18, 19, 20 de julio. Á 18 de julio.

Data: 10/07/1847 14/07/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde rep una circular en què se l'informa de les característiques que ha de presentar el diputat provincial representant del 
districte.
Ordre de l’alcaldia de Mataró en què s'especifica el lloc que s'habilitarà com a seu de la recollida de vots.
Ban en què es detalla com es duran a terme les eleccions per diputats a provincials els dies 18, 19 i 20 de juliol del 1847.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Eleccions Diputat Disposició

-

Any/expedient 1847/39

Títol formal: Reparto del guarda frutos. Á 6 d'agost.

Data: 19/07/1846 31/12/1846

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia de Teià convida a l'Alcaldia del Masnou a repartir-se les despeses del sou del vigilant de la collita de l'any 1846. 
Llistat del repartiment de les despeses del guarda fruits de la collita del 1846, on consten els propietaris que han pagat i la quantitat 
que han pagat. 
Esborranys del comptes per fer la repartició de les quotes que han de pagar els propietaris agrícoles.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Recibo y pago de 240 reales".

Paraules clau: Collita Vigilància Impost Teià

-
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Any/expedient 1847/40

Títol formal: Espediente sobre reparación de las bóvedas de la calle nombrada bajada de casa Estudiant. Á 10 de agosto.

Data: 10/08/1847 01/09/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia presentada per Miquel Vilà a l'Alcaldia del Masnou d'una volta il·legal localitzada en la baixada de Ca l'Estudiant, en la cas 
de Francesc Estaper.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar l'obra. Informes d'en Garriga i Roca 
en què verifica l'esta ruïnós de la volta i la necessitat de reconstruir-la.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Obra

-

Any/expedient 1847/41

Títol formal: Instancias en solicitud de certificaciones de conducta. Á 12 de agosto.

Data: 07/08/1847 23/08/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Model en blanc de les certificacions de bona conducta expedides per l'Alcaldia del Masnou.
L’alcaldia del Masnou informa al Govern Polític de la Província sobre el model escollit pels passaports, les certificacions de bona 
conducta o de propietat que s'expedeixen al Masnou i qui els sol·licita.
Peticions de certificacions de bona conducta presentades pel Jutjat Militar de Marina de la Província de Mataró a favor de Gerard 
Alsina i Jacint Puig.
Petició d'una certificació de propietat presentada per l'administració de Rendes de Mataró a favor de Francesca Millet per poder 
agilitar tràmits de l'herència.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Marinos Passaport

-

Any/expedient 1847/42

Títol formal: Espediente sobre alojamiento de carabineros. Á 16 de agosto.

Data: 14/08/1847 11/10/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes presentades pel capità de la 3a Secció de la 2a companyia de Carrabiners presentades a l'Alcaldia del Masnou i al capità 
general dels carrabiners reclamant un allotjament digne i el mateix tracte que es dona a les tropes de l’exèrcit.
L’alcaldia respon que no té prou mitjans i el capità general ordena que els donin un allotjament digne.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde. El secretari va aprofitar el full de la camisa per fer un 
esborrany de la divisió d'una casa.

Paraules clau: Allotjament Carrabiners

-

Any/expedient 1847/43

Títol formal: Sobre individuos y otros que se han ausentado de la población. Á 18 de agosto.

Data: 06/07/1847 13/12/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Indults atorgats a Antoni San Miguel, desertor, i a Tomàs Pla, antic carlista, veïns del Masnou. Permisos perquè puguin tornar a la 
població.
Permís perquè Pere Cavalleria, reservista militar, passi a residir al Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 18 agosta 1847 Tomás Pla y Orta / Día 26 octubre 1847 Antonio Miguel / Día 15 diciembre 
1847 Pedro Caballería".

Paraules clau: Indult Deserció Passaport

-

Any/expedient 1847/44

Títol formal: Espediente para construcción de cárceles del partido. Á 20 de agosto.

Data: 20/08/1847 20/08/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Polític de la Província en què informa a l'Alcaldia del Masnou de la construcció de les noves presons de districte 
a Mataró i l'obligació que té de contribuir a pagar les despeses de construcció i manutenció.
Llistat dels pobles del partit de Mataró, en què s'especifica el nombre d'habitants i la part que els pertoca pagar de les despeses de 
les obres de les presons.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presó Mataró

-
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Any/expedient 1847/45

Títol formal: Espediente sobre matines. Á 11 de setiembre.

Data: 11/11/1847 29/11/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes enviats per l'alcalde del Masnou al cap superior polític de la província, al governador de Mataró i al Comissari de Seguretat 
Pública sobre la topada, en el torrent de la Foguera, que separa els termes del Masnou i Montgat, prop de la platja, d'un grup 
d'homes, presumptes matines o carlistes, que volien pujar a un llaüt que els esperava a la platja, amb el sergent dels carrabiners i 
els seus homes. El Govern Provincial demana més informació sobre la topada a fi de verificar si eren carlistes o contrabandistes.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Platja Carrabiners Montgat Vaixell

-

Any/expedient 1847/46

Títol formal: Registro de caballerías del gitano Jayme Cortés. Á 18 de setiembre.

Data: 18/09/1847 18/09/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació feta per Jaume Estaper després d'efectuar un registre, segons la qual consta que Jaume Cortés tenia dues mules i un 
mul.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cavall Control

-

Any/expedient 1847/47

Títol formal: Espediente de don Gabriel Estaper contra don Jayme Marfá, silero, sobre desocupo de casa. Á 24 de 
setiembre.

Data: 16/09/1847 27/09/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de desnonament enviada per l'alcalde del Masnou a Jaume Marfà com a conseqüència de l'incompliment de l'acord 
establert en el judici de conciliació entre Gabriel Estaper (propietari de la casa) i Jaume Marfà (llogater).
Llistat de les despeses administratives del judici i el desnonament.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Judici Conciliació

-

Any/expedient 1847/48

Títol formal: Repeso de tabacos. 15 de octubre. Á 16 de octubre.

Data: 20/10/1847 01/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Intendència de la Província de canviar les tarifes oficials de venta de tabac a partir del 16 de novembre del 1847.
Certificacions fetes pel secretari de la quantitat i tipus de tabac que hi havia en els tres estancs que hi ha al Masnou les nits del 15 i 
el 30 de desembre del 1847.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde de la Junta Directiva del Camino Metálico de Barcelona a 
Mataró.
Una de les dates d'un esborrany (1 desembre 1848) és incorrecta, el secretari es confon en el moment d'escriure-la amb una altre 
data.

Paraules clau: Tabac Estanc Control

-
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Any/expedient 1847/49

Títol formal: Padrón general de vecinos y almas, estracto. Á 31 de octubre.

Data: 08/09/1847 26/12/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Actes de l'elecció dels comissionats per escollir els quintos de l'any 1847 i la compra dels substituts.
Llistat dels homes majors de 15 anys i menors de 50 vidus i solters sense fils que poden incorporar-se a la quinta segons el padró. 
Llistat definitiu incloent-hi totes les altes i les baixes.
Certificacions de bateig presentades per Jaume Pi i Alsina, i Pau Garriga. 
Fiança presentada per Josep Ramentol a favor del seu germà Joaquim per al pagament de la quinta.
Petició de l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita presentar el llistat de la quinta del 1847 amb retard tot al·legant un error 
administratiu, ja que no s'havien incorporat els marins en el llistat.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient una carta que li han enviat sobre les despeses d'un cas administartiu del 8 d'agost 
del 1847.
Els continguts del títol de la camisa i dels documents simples que formen l'expedient no és corresponen.
Nota del secretari en la camisa: "Lista de solteros de 18 a 25 en 30 abril 1847 / Boletín número 90 repartimiento y formación y 
operaciones / idem 91 inclusión de marinos / idem 111 formación de alistamiento / idem 126 exclusión de marinos en el acta de la 
rectificación / idem 142 señala / 15 días para la presentación del alistamiento".

Paraules clau: Quinta Substitut Lleva

-

Any/expedient 1847/50

Títol formal: Nombramiento de un consejal para revisar los pases para el transporte de madera. Á 7 de noviembre.

Data: 07/11/1847 07/11/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Alcaldia del Masnou informa al cap superior polític de la província que el regidor escollit com encarregat de visar els passis pel 
transport de fusta pel Masnou és Pere Roca.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Fusta Passi

-

Any/expedient 1847/51

Títol formal: Reparos en las cuentas de Propios del año 1845. Desde 2 de junio del 1845 hasta 14 de noviembre del 1847.

Data: 02/06/1845 14/11/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elaboració del pressupost municipal del Masnou per l'any 1846 per part dels membres del consistori i els veïns.
Presentació per l'Alcaldia del Masnou al Govern de la Província de Barcelona del pressupost de Propis per l'any 1846, a fi de que 
l'aprovi.
Llistat dels ingressos previstos pels quinquennis l’any 1846.
Comptes municipals i pressupost de l’any 1845. Informe justificant el perquè no es pot presentar el finament. L’alcaldia al·lega que 
és conseqüència de les obres conseqüència a la rectificació de l’alineació de les cases i el trasllat del Mercat per la construcció del 
ferrocarril.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient tres esborranys d'encapcelaments de documents dels anys 1836, 1845, 1849.
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".
Nota del secretari en la camisa: "Finiquito / de las cuentas comunales de dicho año / 1845 / vide el carpete".

Paraules clau: Pressupost Comptes Propis/Arbitris Ferrocarril

-

Any/expedient 1847/52

Títol formal: Espediente de listilas de los peones camineros. Á 15 de diciembre.

Data: 15/12/1847 31/12/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats quinzenals elaborats per l'encarregat de l'obra de reparació del tram que travessa el Masnou de la Carretera General de 
Barcelona a la frontera amb França, on consta els noms i cognoms, la categoria i les hores treballades dels jornalers contractats per 
dur a terme les obres des de l'1 de desembre al 31 de desembre del 1847.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/pública Reparació

-
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Any/expedient 1847/53

Títol formal: Sobre recomposición de la carretera. Desde 21 diciembre de 1847 hasta 31 de enero de 1848.

Data: 16/12/1847 31/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sanció de 200 rals de billó imposada a l'Alcaldia del Masnou per la secció d'Obres Públiques del Govern Polític de la Província 
perquè no ha reparat la carretera com li fou ordenat.
Justificacions presentades per l’alcaldia del Masnou per evitar pagar la sanció.
Ordre de la secció d'Obres Públiques del Govern Polític de la Província a l'alcaldia repetint l'obligació de reparar la carretera reial.
Reclamació presentada per l’alcaldia de la runa que ha malmès la carretera resultat de l'enderroc de dues cases conseqüència de la 
construcció del ferrocarril

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/pública Reparació Sanció Queixa

-

Any/expedient 1847/55

Títol formal: Espediente sobre carreteras del partido. Á 13 de abril.

Data: 13/04/1847 01/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Diputació en què informa d'una reunió d'una comissió encarregada de les infraestructures del districte de Mataró, 
perquè ja s'han recaptar diners per començar projectes amb la contribució de 12 maravedís sobre la lliura de carn. 
Elecció de Miquel Garriga i roca com a representant del Masnou. Acceptació del càrrec per part d'aquest i notificació al cap superior 
polític del nomenament.
Informe presentat a la Diputació pels Comissionats en què es mostren les dues opcions per unir el Maresme amb el Vallés: la 
primera és la que defensa la unió entre Llinars del Vallés i Mataró per Vilassar; i la segona la que defensa la unió entre el Masnou i 
Granollers per Alella i Font de Cera.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari en la camisa: "Diario de Brusi de 7 de mayo vide / Fomento del 9 idem vide".
Dintre de l'expedient només un dels documents simples té dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Via/pública Impost

-

Any/expedient 1847/57

Títol formal: Espediente de provisión de la escuela pública vacante.

Data: 23/12/1846 25/04/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 67

Estat de conservació: Bo

Descripció: Dimissió del mestre de l'escola pública presentada a l'Alcaldia del Masnou i tramesa a la Comissió Provincial d'Instrucció Pública.
Convocatòria d'un concurs per escollir el nou mestre-director per part de la comissió local d'Instrucció Pública. Acta i esborranys del 
concurs d'oposició que tingué lloc els dies 25 i 26 de març del 1847, les condicions i obligacions del càrrec i les sol·licituds 
presentades. 
Elecció de Manuel Madorell. Nomenament pel cap superior polític de la província.
Petició de Francesc Maria Garau sol·licitant una certificació en què consti que ha quedat en segon lloc en el concurs. Esborrany de 
la certificació.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Escuela / anuncios / la vacante boletín número 22 / idem Diario de Brusi del 6 marzo / señalado el 
día de las oposiciones Diario del 16 de marzo / Oposiciones días 25 y 26 de marzo / Aprobación / oficio del Jefe Provincial de 19 de 
abril / Don Manuel Martorell y Badia".

Paraules clau: Mestre Oposició Centre Pública

-

Any/expedient 1847/58

Títol formal: Espediente sobre areglo de los derechos parroquiales

Data: 19/06/1783 05/11/1848

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista dels drets funeraris que es cobraven en l'església del Masnou.
Llistats de despeses d'oficis celebrats entre 1838 i 1847 a la parròquia del Masnou.
Acord de posar al dia els drets parroquials i les taxes de les celebracions. Creació d'una comissió estudiï el cas. Relació dels preus 
que es cobren en la parròquia de Sant Genís de Vilassar.
Cerca de Miquel Garriga i Roca, per ordre del secretari de la consueta de la parròquia del Masnou a Mataró però no la localitza, 
acord de sol·licitar-la a Teià.
Consueta de la parròquia d'Alella de l'any 1796 copiada l'any 1836 per Miquel Garriga i Roca.
Circular del Govern Polític de Barcelona en què s'especifiquen tots el detalls de la contribució de culte i clergat.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.
Dintre de l'expedient hi ha un imprés que recull la protesta d'una comissió del Bisbat sobre uns fets ocorreguts a Santa Maria del 
Mar l'any 1847; rebut de la quota que ha pagat el 26 de juny del 1846 pel capità José Millet al Gremi de Marina pel seu últim viatge; i 
els drets funeraris cobrats a Geroni Elias del 19 de juny del 1783.

Paraules clau: Moral/Culte Clergat Parròquia Comptes

-
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Any/expedient 1847/59

Títol formal: Registro de requisitorias

Data: 24/12/1846 23/12/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 128 requisitòries rebudes per a la captura de presos pròfugs per l'Alcaldia del Masnou l'any 1847.

Tema: Seguretat pública

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient, en el fet que té una camisa pròpia i que hi ha expedients similars en anys posteriors que si 
s'han estat inclosos en els llistats pel secretari.

Paraules clau: Requisitòries Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1848/01

Títol formal: Espediente sobre autorización á Pablo Dedeu, (a) Tesa, para vigilante de consumos. Á 2 de enero.

Data: 02/01/1848 19/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de Pau Dedeu, àlies Tesa, veí de Tiana, com a vigilant de tots els productes que gravava l'impost de consums. 
Nomenament de Francesc Marfà com encarregada de cobrar i despatxar aquests articles.
Petició de l'Alcaldia al cap superior polític de la província d'una llicència d'armes i permís per portar un sabre i una carrabina mentre 
sigui vigilant de consums.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Permís Armes Vigilant Consums

-

Any/expedient 1848/02

Títol formal: Posesión de concejales. Á 3 de enero.

Data: 06/09/1846 29/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació al cap polític de la província del nomenament com a regidor l'any 1846 de Jaume Estaper i Pi, i l'any 1848 de Pere Sust, 
Jaume Maristany, Joan Rubis i Joan Sensat Millet.
Notificació de la data i l'hora de la seva presa de possessió en el càrrec.
Notificació al cap polític de la província de l'elecció del síndic regidor, acord de l'horari i periodicitat de les sessions ordinàries.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Alclade don Gabriel Pagés y Bertran / Teniente 1º don Pablo Oliver / Idem 2º Silvestre Sampere / 
Regidores / 1º don Jayme Estaper y Pi / 2º Jacinto Ombravella Pujadas / 3º don José Oliver y Rico / 4º Francisco Viladevall, 
exonerado / 5º Pedro Fábregas / 6º don Juan Mirambell / 7º don Pedro Sust / 8º don Jayme Maristany y Fornells / 9º don Juan Rubis 
/ 10º don Juan Sensat y Millet".

Paraules clau: Elecció Municipal

-

Any/expedient 1848/03

Títol formal: Espediente de Francisco Viladevall solicitando ecsoneración del servicio de regidor. Á 15 de enero.

Data: 30/11/1847 19/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Francesc Viladevall a l'Alcaldia del Masnou i al Govern Polític de la Província demanant la seva 
exoneració del càrrec de regidor tot al·legant una mala salut. 
El Govern Polític estudia el cas, l'Alcaldia del Masnou fa un informe sobre la petició i finalment s'accepta la petició.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Fue ecsonerado con oficio de 15 de enero del 1848".

Paraules clau: Exoneració Regidor

-

Any/expedient 1848/04

Títol formal: Espediente de Pablo Barrot. Á 18 de enero.

Data: 30/11/1847 18/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Permís perquè Pau Barot, natural del Vendrell, pugui anar des de Mataró al Masnou per cobrar uns deutes.
Notificació del Jutjat de Primera instància de Mataró sol·licitant que Pau Barrot es presenti al Jutjat.
Resposta de l’alcaldia en la qual informa que Pau Barrot resideix ara a Montgat i que s'ha enviat la notificació a aquesta població.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passaport Passi

-
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Any/expedient 1848/05

Títol formal: Rectificación de las listas electorales para diputados á Cortes. Á 27 de enero.

Data: 16/12/1847 03/02/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de les llistes electorals a l'alcaldia del Masnou pel Govern Superior Polític de la Província perquè s’exposin al públic i 
s'esmeni els errors si n'hi ha. 
Comissió municipal que revisa les llistes i les peticions d'altes i baixes del cens.
Llistat oficial de les rectificacions.
Llistat dels electors dels 13 districtes de Mataró.
Llistat dels contribuents que han adquirit un vaixell o en paguen la contribució al Masnou.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Eleccions Estatal Marinos Cens

-

Any/expedient 1848/06

Títol formal: Testimonios de multas mensuales. Á 31 de enero.

Data: 31/01/1848 31/08/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacions de les multes expedides al Masnou els anys 1846, 1847 i 1847 per l'alcalde del Masnou.
Esborrany del certificat de l’any 1847 especificant que el subjecte multat, la causa i l’import de la multa, que servirà de model pels 
comunicats enviats la resta de l'any. Llistat de comunicats especificant les multes imposades i si no n'hi ha hagut enviats l'any 1848 
al cap superior polític de la província.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1º al Juez de 1ª Instancia del Partido / 2º al Jefe Superior Político de la Provincia".

Paraules clau: Sanció Ordre/Públic

-

Any/expedient 1848/07

Títol formal: Listas de peones camineros. Á 31 de enero.

Data: 15/01/1848 29/02/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats quinzenals elaborats per l'encarregat de l'obra de reparació del tram que travessa el Masnou de la Carretera General de 
Barcelona a la frontera amb França, on consta els noms i cognoms, la categoria i les hores treballades dels jornalers contractats per 
dur a terme les obres des de l'1 de gener al 29 de febrer del 1848.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/Pública Reparació

-

Any/expedient 1848/08

Títol formal: Espediente de Francisco Pagés y José Millet. Á 4 de febrero.

Data: 04/02/1848 10/06/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia presentada a l'Alcaldia per Francesc Pagès en què informa que Josep Millet i Rosa Oliver i Millet estan construint una 
casa en part de la seva propietat al carrer del Carme. 
Judici de conciliació entre les dues parts, presentació dels respectius perits i acord final segons el qual Francesc Millet pagarà com 
a compensació 32 duros de plata a Josep Millet.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
En l'expedient s'inclouen dos plànols de la casa.

Paraules clau: Obra Particular Queixa Conciliació

-

Any/expedient 1848/09

Títol formal: Espediente sobre muerte de Antonio Alsina. Á 18 de febrero.

Data: 18/02/1848 18/02/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de la mort del mariner Antoni Alsina per ofec després de sotsobrar el llaüt propietat de Miquel Ferrer enviada per 
l'Alcaldia del Masnou al Jutjat de primera Instància de Mataró.
Notificació de la troballa de set fusells a la platja per part dels carrabiners i l'obertura de investigacions enviada per l'Alcaldia del 
Masnou al cap superior polític de la província

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem hallazgo de 6 fusiles por los carabineros en la playa de este".

Paraules clau: Armes Carrabiners Platja Sotsobre Defunció

-
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Any/expedient 1848/10

Títol formal: Sobre empréstito de 100 millones de reales. á 19 de febrero.

Data: 13/07/1848 30/08/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Intendència de la província informant de la repartició entre els pobles d'un préstec a l'estat de 100 milions de rals 
decretat el 21 de juny.
Rebuda dels bitllets del tresor rebuts a canvi de les cartes de pagament dels 7144 rals del préstec de 100 milions de rals decretats 
per l'Estat. 
Repartició de la quantitat assignada del préstec entre contribuents del Masnou.
Repartició de la sanció imposada als veïns del Masnou per no reduir als facinerosos que van entrar en el poble la nit del 5 d'agost.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Préstec Repartició Ordre/Públic Sanció

-

Any/expedient 1848/11

Títol formal: Espediente de estima de los bienes que Gabriel Sanjuan dejó en el día de su muerte. Á 21 de febrero.

Data: 05/04/1846 29/11/1848

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 53

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels béns que tenien en el moment de la seva mort: Pere Mora i Truch, Isidre Maristany i Bertran, Domènec i Gabriel 
Santjoan i Maristany, Francesc Corchs Maristany, Josep Sust, Francesc d'Assís Maristany i Rosés, Pau Isern, Clara Mora, muller de 
Bonaventura Matas. 
Peticions d'una certificació dels béns de Marià Rossell Mora per a la secció de Rentes de la província i d'Eulàlia Alsina vídua de 
Jaume Alsina pel Jutjat de Mataró.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem Mariano Rossell / Idem Jayme Alsina y Botinas / Idem Pablo Isern Piñoné / Idem Francisco 
de asis Maristany / Idem José Sust / Idem Francisco Corchis Carné / Idem Domingo Sanjoan / Idem Ysidro Maristany Fideo / Idem 
Pedro Mora y Truch Gatdenoy".

Paraules clau: Herència Bens Defunció

-

Any/expedient 1848/12

Títol formal: Notas sobre egecución del ayuntamiento de Tayá. Á 22 de febrero.

Data: 22/02/1848 24/03/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Jutjat de primera Instància de Mataró de celebrar una reunió entre els membres dels consistoris del Masnou i Teià en la 
qual s'informi als dels Masnou que han estat sancionats per no pagar la part que els pertocava de sis quintos i que seran embargats.
Causa oberta en el jutjat contra Teresa Rossell a instàncies de l'intendent de la Província per no pagar els drets per l'herència que 
ha rebut del seu marit difunt.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Teià Quinta Sanció

-

Any/expedient 1848/13

Títol formal: Nombramiento de un regidor para que presida las Juntas o cesiones que celebran los obreros. Á 24 de 
febrero.

Data: 24/02/1848 12/03/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició dels obrers de la parròquia a l'ajuntament en què sol·liciten un regidor com a representant seu per assistir a les reunions que 
celebren per organitzar el culte de la parròquia.
Llistat dels membres de la junta del cementiri.
Nomenament del regidor Jaume Maristany com a representant en l'obra de la parròquia.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Moral/Culte Parròquia Regidor Cementiri

-

Any/expedient 1848/14

Títol formal: Modelos para impresión de papeletas de contribuciones. Á 25 de febrero.

Data: 25/03/1845 28/02/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les butlletes per a notificar l'elaboració del padró de 1845 i de 1848 de béns immobles i finques rústiques i la formació 
del padró la matrícula.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Impost Disposició

-
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Any/expedient 1848/15

Títol formal: Sobre el estado e la fabricación y modo de dar trabajo a los pobres. Á 6 de marzo.

Data: 16/03/1848 15/04/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Polític de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita un estat de la situació de les fàbriques i 
els obrers dels Masnou, un estat setmanal de les fàbriques de la població i informa de les polítiques de lluita contra l'atur amb 
campanyes d'obres públiques.
Resposta de l'alcaldia amb un estat de les poques fàbriques que té el Masnou i l'existència d'un fons comunal amb el qual es 
sufraguen les obres públiques per mantenir als aturats.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Assistència Fàbrica Obrer

-

Any/expedient 1848/16

Títol formal: Espediente para la construcción de 21 ninchos en el cementerio. Á 15 de marzo.

Data: 22/02/1848 15/03/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal en què s'estableix la construcció de 24 nínxols en la part nord del cementiri i les condicions per adjudica l'obra. 
Pressupost i adjudicació de l'obra a Josep Canudas. 
Adjudicació del permís per ser ell qui obri i tanqui els nínxols.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cementiri Obra Pública Concurs

-

Any/expedient 1848/17

Títol formal: Sobre licencias para la venta de sal. Á 20 de marzo.

Data: 15/02/1848 31/03/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració de rentes de Mataró enviada a l’alcaldia del Masnou en què sol·licita el llistat de les persones que es 
dediquen a la venta de sal al menor i han demanat una llicència l'any 1847.
Llistat dels veïns que han demanat la renovació de la llicència per vendre sal al Masnou en l'any 1848.
Expedició de les llicències de l'any 1848 i pagament dels 6 rals de billó per cada una d'elles per part del representant de l'Alcaldia 
del Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sal Llicència

-

Any/expedient 1848/18

Títol formal: Cuota de la contribución de inmuebles señalada á cada uno de los vecinos de Alella de Mar por el 
ayuntamiento de Alella para 1848. Á 20 de marzo.

Data: 20/03/1848 20/03/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa feta per l'Alcaldia d'Alella a l'Alcaldia de Masnou de 40 butlletes notificant a veïns d'Alella de Mar el pagament del 4t 
trimestre de les esquadres de valls de l'any 1858, que fou ratificat pels perits repartidors de l'impost.
Llistat dels contribuents d'Alella de Mar en què s'especifica la quantitat que ha de pagar d'aquest impost.
Reclamació del pagament dels censos a la persona que posseeix els drets que exercia abans de la desamortització la Cartoixa de 
Montalegre.
Llistat de despeses de correu.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Alella Alella/Mar Esquadres/Valls

-

Any/expedient 1848/19

Títol formal: El individuo carlista José Barrera. Á 22 marzo.

Data: 22/03/1847 22/03/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Passaports en què conta que Josep Barrera passa a residir al Masnou i en què s'indica que es vigili la seva conducta ja que es un 
fascinerós.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passaport Confinament

-
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Any/expedient 1848/20

Títol formal: Censos y cargas a qué estan afectadas todas las fincas rústicas y urbanas sitas en el término de este pueblo. 
Á 28 de marzo.

Data: 25/02/1848 28/03/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ofici de l'Alcaldia del Masnou enviat a la de Teià i Premià en què adjunta unes butlletes perquè les reparteixin, on informa als veïns 
que tenen propietats al Masnou d'aquests pobles que s'està elaborant un padró de riquesa rústica i urbana i necessiten totes les 
dades sobre les seves propietats.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En l'expedient hi ha adjuntades sis butlletes impreses del 25 de febrer del 1848.

Paraules clau: Impost Rústica Teià Premià

-

Any/expedient 1848/21

Títol formal: Espediente sobre entrega de armas. Á 31 de marzo.

Data: 25/02/1848 03/04/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ban del Govern Polític de la Província en què s'ordena l'elaboració d'un llistat de les armes i els seus propietaris que existeixen en la 
població i l'entrega de totes al Govern Superior Polític.
Notificació de la publicació del ban al Masnou i de la recollida de les armes.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Armes

-

Any/expedient 1848/22

Títol formal: Escrituras de caución de los jóvenes salidos para América. Á 3 de abril.

Data: 03/04/1848 03/09/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances vàlides per a les quintes i els impostos presentades per: Pius Ramentol Maristany, Francesc Torres, Josep Vidal, Manuel 
Rosés i Rosés, Joan Castells i Pla, Mateu Pagès a l'Alcaldia del Masnou indicant el fiador, el vaixell en què embarquen i la seva 
destinació.
Nota enviada al secretari en què l'informa el lloc on es troba l'escriptura de caució de Pere Fontanills.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Amèrica Fiança

-

Any/expedient 1848/23

Títol formal: Licencias de uso de armas. Á 9 de abril.

Data: 09/04/1848 10/04/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Joan Rubis a l'Alcaldia del Masnou i la posterior tramesa al cap superior polític de la província d'una llicència d'ús d'armes 
per a protecció de la seva finca.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Don Juan Rubis pendent / Jayme Bernadas / José Sampere / Pedro Martín Riera / Gerardo estaper 
/ José Pares Roig / José Buscarons / Padro Ballester / Joan Balldeneu / José Alaix".

Paraules clau: Armes Permís

-
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Any/expedient 1848/24

Títol formal: Espediente de elección de péritos repartidores y estadística. Desde 12 de enero de 1847 hasta 15 de abril del 
1848.

Data: 10/01/1847 25/04/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 29

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels set perits repartidors i quatre suplents per part del consistori municipal i l'intendent a partir d'una terna de propietaris del 
padró de l'impost de la riquesa immoble, cultiu i ramaderia de l'any 1846.
Repartició de la part assignada al Masnou entre els contribuents subjectes a pagar l'impost de la riquesa immoble, cultiu i ramaderia 
de l'any 1846.
Reclamació de la Intendència de la Província pel el retard en el lliurament del padró i el percentatge massa elevat que es queda 
l’Alcaldia de les quantitats recaptades. Justificacions trameses per l'alcaldia, lliurament del padró per la seva aprovació sense el 
veïnat d’Alella.
Llistat de les quantitats que ha de pagar Joan Fontanills per cadascuna de les seves propietats.
Llistats dels productes que es recolliran per cadascuna de les finques basant-se en l'avaluació actual.
Certificació en què consta l'exposició del padró.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pleg condicions venta i impost sobre l'oli del 1846.

Paraules clau: Impost Repartició Rústica Oli

-

Any/expedient 1848/25

Títol formal: Espediente de José Sancho. Á 15 de abril.

Data: 28/07/1846 15/04/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Passi lliurat a Félix Sancho, Josep Sancho i Leandro Sancho perquè puguin anar a Barcelona.
Reclamació de l'Alcaldia de Fornals rebuda en la del Masnou en què sol·licita que Josep Sancho, el pare del qual, Leandro Sancho 
viu al Masnou, pagui la seva quota de la quinta. 
Resposta de l'Alcaldia del Masnou informant a l'Alcaldia de Formals que ha estat notificada la reclamació de la quinta a Leandro 
Sancho.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passaport Queixa Quinta

-

Any/expedient 1848/26

Títol formal: Espediente de la detenida Teresa García. Á 19 de abril.

Data: 29/04/1848 29/04/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Govern Superior Polític de la Província expulsa de Barcelona a Teresa Garcia per portar una vida llicenciosa i l'envia al Masnou 
perquè sigui vigilada.
Passi de Barcelona al Masnou expedit a Teresa Garcia.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Confinament Passaport Prostitució

-

Any/expedient 1848/27

Títol formal: Sobre presentación de facciosos en Alella el día 2 de mayo.

Data: 02/05/1848 04/05/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Atac dels matines a Alella el 2 de maig del 1848. Reunió del sometent del Masnou i expulsió dels matines d'Alella.
Informes enviats per l'Alcaldia del Masnou sobre l'atac dels Matines a Alella tramès al cap de la Guàrdia Civil de Badalona, al 
governador de Mataró, al Govern Militar de Barcelona i a la Comandància General de la Província.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sometent Alella Ordre/Públic Guerra

-

Any/expedient 1848/28

Títol formal: Acuerdo del Gremio sobre cupo de inmuebles de los individuos de marina. Á 5 de mayo.

Data: 20/05/1848 20/05/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord de la Junta del Gremi de Marina segons la qual el Gremi pagarà la quantitat que pertoca als seus associats l'any 1848 de la 
contribució d'immobles que cobra l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una butlleta, no personalitzada, en què es notifica la quota dels 
impostos que li pertoca pagar a un veí l'1 de setembre del 1847.

Paraules clau: Marinos Impost

-
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Any/expedient 1848/29

Títol formal: Ramon Soler según noticias fallecido en su pueblo de Tiana. Á 13 de mayo.

Data: 16/01/1848 14/05/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia de Tiana informa a l'Alcaldia del Masnou de la mort i posterior enterrament de Ramon Soler i demana que li enviï el 
passaport d'aquest que resta encara al Masnou. L'Alcaldia del Masnou respon que no lliurarà el passaport fins que s'aclareixin les 
causes de la mort.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passaport Defunció Tiana

-

Any/expedient 1848/30

Títol formal: Estados trimestrales de ecsistencias, consumos, importación de granos. Á 15 de mayo.

Data: 15/05/1848 28/05/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicats de les existències al Masnou de gra i del consum de cereals del primer trimestre de l'any 1848 enviats per l'Alcaldia al 
Govern Polític de la Província.
Informe de l'alcaldia al Govern Polític de la Província en què informa de la inexistència d'exportacions i importacions, ni de 
plantacions de gra o cereals en la població ja que la majoria de veïns es dediquen a la marina.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pa Marinos Control

-

Any/expedient 1848/31

Títol formal: Espediente de remisión del duplicado del recibo del maestro. Á 25 de mayo.

Data: 25/05/1848 09/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de la certificació en què consta el sou lliurat pel primer trimestre de l'any 1848 al mestre de l'escola pública tramès al cap 
superior polític, president de la Comissió Provincial d'instrucció.
Llistats en què consten les trameses de les certificacions del 2n, 3r, i 4t trimestre de l'any 1848. En L'anotació del 4t trimestre consta 
el sou de l'ajudant del mestre.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany, de l'any 1848, d'un informe enviat al Jutjat de Primera Instància de 
Mataró sobre l'atropellament de dos nens per un carruatge al Masnou.

Paraules clau: Mestre Nòmina Atropellament

-

Any/expedient 1848/32

Títol formal: Espediente para el encabezamiento del cupo de consumos para 1848. Á 31 de mayo.

Data: 18/01/1846 31/05/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per l’arrendament de la recaptació per l'any 1848 dels productes subjectes a 
l'impost de consums (oli, carn, licors, vi i aiguardent).
Rectificació de l'impost de consums decretat per la Intendència de la Província. Llistat dels membres de la comissió escollida per 
estudiar el pagament de l'impost de consums corresponent als anys 1846, 1847 i 1848 a la Hisenda Nacional.
Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per la subhasta de la recaptació de l'impost de consums per l'any 1846 al Masnou.
Tramesa a les alcaldies d'Alella, Teià, Premià de les vies per on han d'introduir els productes subjectes a l'impost de consums i el 
lloc que s'ha establert com a centre de recaptació de l'impost

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cupos / vinos 13552reales 32 / Aguardiente y licores 2194 / Aceyte 5830 / Carnes todas 8113 
reales 2 / Total 29690 / Espediente de consumos municipales total / fecho carnes hechas 8113 reales 21, 12113 reales 2 / vinos 
13552 reales 32: 2294 reales / aguardientes y licores 2194 reales; 480 / aceyte 5830 reales, 1100".

Paraules clau: Impost Licor Oli Carn Arrendament

-
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Any/expedient 1848/33

Títol formal: Pintar de las puertas y ventanas de las Casas Consistoriales. Á 3 de junio.

Data: 22/04/1848 02/08/1848

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords de contractar a José de Rios per pintar a l'oli totes les parts de fusta (finestres, portes, armaris…) que hi ha en la Casa de la 
Vila.
Esborranys dels llistats de les feines fetes cadascun dels dies que ha estat treballant, cost de cadascuna de les feines executades, 
despeses diàries de manutenció de Josep de Rios i el seu ajudant.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Casa/Vila Obra Comptes

-

Any/expedient 1848/34

Títol formal: Partes de las desgracias ocurridas en la tarde del día 3 de junio a dos hijas de Pablo Bigas ocasionados por 
un omnibus. Á 3 de junio.

Data: 03/06/1848 06/09/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat de l'Alcaldia del Masnou enviat al Jutjat de primera Instància de Mataró en què informa de l'atropellament de dues nenes, 
Josefa i Francisca, filles de Pau Bigas, per un òmnibus el 3 de juny del 1848.
Comunicats de l'evolució de les nenes i les atencions mèdiques que reben fins que els metges les donen d'alta.
Llistat de les despeses de la instrucció del cas.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/públic Via/Pública Atropellament

-

Any/expedient 1848/35

Títol formal: Papeles sobre muerte de Josefa Parés, viuda.

Data: 08/06/1848 20/08/1848

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les despeses ocasionades pel suïcidi de Josefa Parés i Torner, vídua de Jeroni Millet. Es va penjar en una habitació de 
casa seva situada al carrer de San Antonio.
Inventaris dels seus béns. Llistat de les despeses i notes de la preparació de l'enterrament de la difunta.
Llistat dels metges que exerceixen l'any 1848 al Masnou i que han actuat com a testimonis.
Comunicats del Jutjat de primera instància de Mataró en què sol·licita dades sobre els fets que envolten el suïcidi i sobre els 
familiars de la difunta que viuen a Barcelona.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/Públic Suicidi

-

Any/expedient 1848/36

Títol formal: Ecsamenes públicos de la escuela del común, professor Manuel Madorell. Á 12 de junio.

Data: 18/06/1848 18/06/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes del exàmens públics que tingueren lloc el 18 de juny de 1848 a l'Ajuntament del Masnou, enviats per l'Alcaldia al cap 
superior polític.
Inclou llistes dels alumnes, de les matèries d'examen i la repartició dels premis i dos exàmens de cal·ligrafia fets per Antoni Alsina i 
Ros i per Josep Alsina.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Examen Centre

-

12/06/2018 Pàgina 163 de 553



Any/expedient 1848/37

Títol formal: Hermandad bajo el patrocinio de San Antonio. Á 13 de junio.

Data: 31/05/1848 16/09/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcaldia del Masnou informa al cap superior polític de la província de la fundació al Masnou del Mont de Pietat "de socorros de los 
socios enfermos de la assossiación de San Antonio de Padua" i li tramet una còpia de les ordenances i del llistat de la Junta 
Directiva. 
Carta de la litografia Abadal sobre les proves d’impremta de les butlletes d'inscripció i pagament i de les ordenances.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre l'expedient s'adjunta un exemplar de les "Ordenanzas para el régimen y gobierno del Monte Pio bajo invocación de San 
Antonio de Pàdua"; un imprès del rebut de la quota d'afiliació, un imprès d'inscripció i una invitació a la Junta General de l'any 1848.

Paraules clau: Assistència Associació

-

Any/expedient 1848/38

Títol formal: Aprehención del desertor Bonifacio Ezequizaval. Á 18 de junio.

Data: 18/06/1848 18/06/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: La columna de operaris de Mataró troba en la carretera el passaport de Bonifaci Equizabal, el lliuren a l’alcalde que el lliura al 
secretari perquè en faci una còpia i desprès el retornen al cap dels operaris perquè el lliuri finalment a les autoritats de Mataró.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Deserció Passaport

-

Any/expedient 1848/39

Títol formal: Testimonio del producto de propios y arbitrios de 1847. Á 27 de junio.

Data: 31/12/1847 20/06/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions firmades pel secretari del resultat de les subhastes de l'arrendament dels béns i arbitris municipals per l'any 1848 
aprovades pel cap superior de la província, en què s'especifiquen el 5% i el 20% pagat sobre el producte.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propios se paga por el 20% 692 reales 28 / Arbitrios por el pago por el 5 % 1043 reales 22 / Total 
1737 reales 16".

Paraules clau: Propis/Arbitris Arrendament Comptes

-

Any/expedient 1848/40

Títol formal: Espediente de reconocimento de Andrés Maristany. Á 30 de junio.

Data: 17/07/1848 30/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Andreu Maristany, nascut a Caracas i veí del Masnou, a l’alcaldia en què sol·licita ser declarat inútil pel 
servei. Informes de la revisió mèdica. 
Decret en què s'accepta l'exempció.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Exempció Exèrcit

-

Any/expedient 1848/41

Títol formal: Itinerario de caminos vecinales. Á 1 de julio.

Data: 16/07/1848 30/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació en què consten els camins i vies públiques declarades com a veïnals. 
Llistat dels camins veïnals en què s'especifiquen totes les seves característiques.
Formalització dels camins veïnals.
Informe oficial de la descripció dels camins veïnals seguint les directrius enviades per la Diputació Provincial.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/pública Estadística

-
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Any/expedient 1848/42

Títol formal: Espediente de organización del somaten. Desde 24 de diciembre 1847 hasta 4 de julio de 1848.

Data: 16/12/1847 04/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les disposicions referents al sometent.
Creació del sometent del Masnou amb la inclusió dels veïns que depenen de l'Ajudantia Militar de Marina del districte del Masnou.
Organització del sometent corresponent al Masnou i Alella tot especificant com i quan es reunirà.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Sometent Disposició Alella Ajudant/Marina

-

Any/expedient 1848/43

Títol formal: Espediente de poner en ejecución el código penal. Á 5 de julio.

Data: 28/06/1848 05/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicats informant al jutge de primera instància de Mataró del seguiment per part de l'alcalde i els seus ajudant del nou codi 
penal, especialment la part referent a l’execució al llibre tercer sobre les faltes del codi verbal i la transcripció dels judicis de faltes.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Codi/Penal Disposició

-

Any/expedient 1848/44

Títol formal: Espediente sobre embargo de la empalizada del ferrocarril y pases públicos para ir á la playa. Á 8 de julio.

Data: 08/07/1848 10/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades pel "Gremio de Mareantes" del Masnou a l’alcaldia i al cap superior polític sobre la construcció d'una 
tanca que impedeix el pas a la platja per part de l'empresa del ferrocarril.
L’Alcaldia també presenta la mateixa reclamació.
Acorda entre l’Alcaldia i l'empresa del Ferrocarril segons els quals es construiran uns passos a nivell que permetran l'accés a la 
platja.
Reclamacions de l’Alcaldia perquè encara no s'han construït els passos a nivell.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Platja Ferrocarril Queixa Pas/Nivell

-

Any/expedient 1848/45

Títol formal: Copia instancias del Gremio sobre ferrocarril. Á 10 de julio.

Data: 10/07/1848 10/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades pel "Gremio de Mareantes" del Masnou a la Comandància de Marina de la Província sobre la construcció 
d'una tanca que impedeix el pas a la platja per part de l'empresa del ferrocarril.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa una camisa anterior en què consta any 1849.

Paraules clau: Marinos Platja Ferrocarril Queixa Pas/Nivell

-

Any/expedient 1848/46

Títol formal: Facultades que el alcalde á delegado á los tenientes en sus demarcaciones. Á 10 de julio.

Data: 10/07/1848 10/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany d'una nota en què s'especifica que l’alcalde delega en el tinent alcalde les funcions que s'especifiquen en els punts 5 i 9 
de l'article 74 i l'article 78 de la llei municipal vigent l'any 1848.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Alcalde Disposició

-
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Any/expedient 1848/47

Títol formal: Espediente sobre sociedades. Á 1 de julio.

Data: 11/07/1848 12/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada pel jutge de Mataró, segons les ordres del cap superior polític de la província, a l'Alcaldia del Masnou en què 
demana totes les dades sobre les societats per accions que existeixen al Masnou.
Informe de l'Alcaldia en què especifica que al Masnou tan sols existeix una societat, la Sociedad Minera de Argentifo, anomenada El 
Olvido, formada per 30 socis, el nom dels quals adjunta.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Societat

-

Any/expedient 1848/48

Títol formal: Espediente de la ocurrencia de haberse quemado el altar del santísimo. Á 11 de julio.

Data: 11/07/1848 11/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació tramesa pel rector de la parròquia de Sant Pere a l'alcaldia en què informa de l’incendi que ha cremat totes les imatges 
de l'altar del Santíssim.
Ordre enviada al rector i al sagristà de Sant Pere de la comissió dels obrers de la parròquia en què especifiquen que després de 
cada ofici es tanquin tots els llums de l’església per evitar nous incendis.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/Públic Incendi Parròquia

-

Any/expedient 1848/49

Títol formal: Instancia presentada. Á 19 de julio.

Data: 19/07/1848 31/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Mateu Maristany, 
propietari d'un terreny en el carrer de San Francesc d'Assís.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar la petició.
Informe d'en Garriga i Roca.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Reclamació de Jacint Rosés presentada a l'Alcaldia del Masnou sobre uns problemes que té amb la seva parada del Mercat 
municipal situat en la plaça de la Constitució. Es queixa que cada dia quan hi arriba els altres comerciants li han pres la zona que té 
reservada i que paga.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa una camisa d'un expedient de l'any 1852.

Paraules clau: Alineació Obra Privada Plaça/Pública

-

Any/expedient 1848/50

Títol formal: Subsidio. Testimonios de estar incluidos en el subsidio varios patrones. De 6 setiembre de 1847 hasta 1 
agosto de 1848.

Data: 06/09/1848 01/08/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les certificacions lliurades en paper segellat als patrons inclosos en la matrícula de l'any 1847, en què s'especifica el nom 
del capità i el del vaixell.
Esborranys de les certificacions expedides a Josep Roig i Bonaventura Bertran pel pagament de la matrícula de l'any 1847.
Notificació de la part que li pertoca pagar a Jeroni Millet per la matrícula de l'any 1847.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Impost IndústriaComerç

-
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Any/expedient 1848/51

Títol formal: Espediente de la multa de 1000 libras impuesta por el Capitán General al Ayuntamiento por las razones que se 
expresan. Á 5 de agosto.

Data: 05/08/1848 05/08/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del capità general de l'exèrcit en què ordena als membres de l'Ajuntament del Masnou i als 10 majors contribuents de la 
població que han de pagar una sanció de 1000 lliures.
Llistats dels membres del consistori i els majors contribuents l'any 1848.
Llistats de les quantitats que ha pagat l'Alcaldia per les despeses de les sanció imposada.
No s'especifica en cap moment la falta causa de la sanció.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 5 de agosto á las 8 y 1/2".
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1848/63.

Paraules clau: Sanció

-

Any/expedient 1848/52

Títol formal: Espediente sobre presentación de facciosos en este pueblo la noche del 5 de agosto a las 8 y 1/2. Á 5 de 
agosto.

Data: 06/08/1848 24/08/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe dels fets relacionats amb l'atac de matines la nit del 6 d'agost del 1848 al Masnou (assalt a un òmnibus, a la Casa de la 
Vila, a l’església i a la casa de l'alcalde i l'expulsió dels matines del poble). Presentació de tres testimonis dels fets.
Notificació perquè l’alcalde i el secretari es presentin en el Govern Militar de Barcelona.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/públic Guerra

-

Any/expedient 1848/53

Títol formal: Instancias presentadas desde 12 de octubre del 1847 hasta 10 de agosto de 1848.

Data: 12/10/1848 12/11/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 71

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, o fer reformes presentades a l'Alcaldia del Masnou per: 
Francesc Oliver, Jaume Bernadas, Isidre Pla, Francesc d'Assís Estaper, Francesc Viladevall, Josefa Sanjuan, Pere Casals, Catalina 
Maristany Garcia, Mateu Maristany, Maria Marfà, Catalina Maristany, Antoni Riera, Salvador Orpina, Joan Fontanills, Cebrià Cussó, 
Joan Noms, Gabriel Pagès, Mateu Maristany, Josep Oliver, Pere Suñol, Salvador Bosch, Pere Maristany, Pere Fàbregas, Josep 
Sala, Joan Noms, Isidre Maristany, Salvador Suñol, Jacint Ombravella.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. 
Informes d'en Garriga i Roca.
Decrets municipals en què s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Inclou 1 planol d'una casa d'una de les obres presentades en una de les peticions.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1848/54

Títol formal: Espediente del ferrocarril de Barcelona á Mataró. Desde 4 de diciembre 1845 hasta 15 de agosto de 1848.

Data: 25/04/1845 16/02/1850

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 118

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de la venda i les actuacions que provocaren aquesta venda de terrenys públics i privats a l'empresa del Ferrocarril enviat 
per l’alcaldia del Masnou a la Diputació. Informe de l'enderrocament dels edificis com a conseqüència de la construcció del 
ferrocarril.
Les ordres referents a la venda de terrenys trameses per la Diputació i llistats del veïns afectats.
Informes de la situació del transports de viatgers i mercaderies abans de la construcció del ferrocarril.
Informes de les mesures adoptades per l’Alcaldia del Masnou en les zones per on passa el ferrocarril recomanades pels enginyers.
Reclamacions de la parròquia perquè els treballadors del ferrocarril treballen els dies de festa i preceptes
Comunicat de l’accident laboral esdevingut durant la construcció.
Comunicats dels regals que fa la Companyia del Ferrocarril a l’alcaldia del Masnou.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Ferrocarril Moral/Culte Queixa Transport

-
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Any/expedient 1848/55

Títol formal: Ocurrencias del 16 agosto sobre aparición de trabucaires en Martorelas. Idem del día 17 a 18 que pasaron los 
republicanos. Á 18 de agosto.

Data: 16/08/1848 19/08/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat enviat per l’alcaldia del Masnou sobre el robatori d'un òmnibus el 6 d'agost del 1848 pels trabucaires dels matines.
Comunicat del pas pel Masnou d'una patrulla de trabucaires que provenien de Badalona i en direcció a Premià, lloc en què foren 
tirotejats pels carrabiners.
Ordres de la Direcció General del Govern Superior Polític Província sobre aquests fets.
Comunicat de l’alcaldia de Teià a la del Masnou sobre el mort trobat en la Riera.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Robatori Premià Defunció Carrabiners Ordre/Públic

-

Any/expedient 1848/56

Títol formal: Espediente solicitando permisos el 1º teniente alcalde para salir á viaje y otros. Desde 19 de enero hasta 24 de 
agosto.

Data: 19/01/1848 31/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 37

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’excedència per viatjar a Montevideo, la Habana, Nova York, Màlaga, Nova Orleans o Santander presentades pels 
membres del consistori Joan Oliver, Pere Fàbregas, Jaume Estaper, Joan Sensat, Joan Mirambell, Jaume Maristany, Silvestre 
Sampere i Pau Oliver.
Acceptació de l’excedència per part de la resta del consistori.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem el consejal don Rafael Fàbregas para Nueva Yorch / Idem para el teniente don Silvestre 
Sampere para Nueva Orlenans / Idem del consejal don Jayme Maristany para Màlaga / Idem del alcalde don Gabriel Pagés / Idem 
del regidor don José Oliver / Idem don Jayme Estaper / Idem don Juan Sensat"

Paraules clau: Excedència Regidor Alcalde Marinos

-

Any/expedient 1848/57

Títol formal: Espediente sobre baja de consumos. Desde 31 de agosto de 1847 hasta 31 de agosto de 1848.

Data: 31/08/1847 20/08/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta de pagament de 29690 rals de billó de valor que correspon a la recaptació de l'impost de consums de l'any 1848.
Reclamació de l’alcaldia del Masnou a l'administració de rentes sobre la divisió de quotes entre els pobles. Designació de Martí 
Rosés i Bonaventura Feu com a representants davant de l'administració de Rentes.
Llistats dels capitans, dels mariners i dels nois que estudien la carrera del mar que vivien al Masnou l'any 1847 i dels marins amb el 
passaport de terrestres del Masnou.
Estat del nombre total de veïns terrestres i marins que hi ha al Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Del cupo de 29684 reales 15 / Idem para el año 1848 29690 reales vellón / Idem mensual 2474 
reales vellón / 1848 / Cupo 29690".

Paraules clau: Queixa Impost Marinos Terrestres

-

Any/expedient 1848/58

Títol formal: Partes semanales al comandante de armas de Mataró. Desde 20 de octubre 1847 hasta 9 de setiembre de 1848.

Data: 22/10/1847 01/07/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern Militar de Mataró en què obliga a presentar comunicats diaris sobre la seguretat pública de les poblacions del 
districte.
Ordre de la Comandància General de la Columna de "operarios de la costa de levante" en què obliga a presentar comunicats 
setmanals sobre els veïns del Masnou que s'han unit als matines.
Comunicat del Govern Militar de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en què informa del desembarcament d'armes il·legals pels matines 
en la platja de Montgat.
Comunicat sobre seguretat pública i sobre els matines del poble enviats per l'alcaldia del Masnou al governador de Mataró, 
comandant militar del districte de Mataró, al jutge de Primera Instància de Mataró i a la Comandància General de la Columna de 
"operarios de la costa de levante" entre els anys 1847 i 1848

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem quinsenales al juez del Partido".

Paraules clau: Guerra Control Exèrcit Armes

-
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Any/expedient 1848/59

Títol formal: Espediente solicitando la elección de alcaldes interinos. Á 24 de setiembre.

Data: 24/09/1848 27/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per l'Alcaldia del Masnou al Govern Polític de la Província en què sol·licita que permetin escollir substituts pel 
consistori municipal ja que la majoria al llarg de l'any marxen de viatge.
Acceptació de la peticions sempre i quan s'informi de les excedències i es detallin on van, el temps estan fora i quan tornen.
Informe amb les dades sol·licitades pel Govern Polític elaborat per l'alcaldia.

Tema: Eleccions

Observacions:

Paraules clau: Marinos Alcalde Regidor Eleccions

-

Any/expedient 1848/60

Títol formal: Padrón de caballerías remitido al señor Jefe Superior Político de la Província. Á 25 de setiembre.

Data: 08/12/1847 28/11/1847

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de serveis de bagatges de l'any 1847.
Llistat de baixes del padró de cavalls i cavalleries per l'any 1848.
Rebuts del pagament de l'impost de bagatges corresponent a l'any 1848.
Llistats dels propietaris que han pagat els serveis de bagatges dels anys 1847 i 1848.
Padró dels cavalls i cavalleries dels anys 1847 i 1848.
Circulars de l'arrendatari dels serveis de bagatges enviades a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita una còpia del padró de 
propietaris de cavalls i cavalleries del Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Comisionados / Pedro Morral / Pedro Vidal Xich / Simón Moragas".
Dintre de l'expedient hi ha un esborrany d'una patent de sanitat i un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí 
en blanc.

Paraules clau: Transport Cavall Impost

-

Any/expedient 1848/61

Títol formal: Repartimiento o sea formación de la matrícula para el subsidio de comercio. Desde 3 de setiembre de 1847 
hasta 10 de octubre de 1848.

Data: 06/08/1847 03/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels veïns subjectes a pagar la matrícula del subsidi en els anys 1848 i 1849 per classes. Llistat dels matriculats especificant 
el nom del seu vaixell de l'any 1848.
Comptes de la recaptació de la matrícula del subsidi per l'any 1848, i les modificacions dels comptes després de reble una circular 
de l'administració de rentes.
Enquesta sobre les fàbriques d'aiguardent que hi havia al Masnou l'any 1847. Llistat del Nombre de màquines que hi havia en el 
vapor propietat de Salvador Sensat l'any 1847.
Acords de la Junta de perits sobre la repartició del subsidi de l'any 1847.
Butlletes de pagament d'Esteve March i Tomàs Fàbregas.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Con la aprovación del señor Intendente en 14 de febrero".

Paraules clau: Marinos Impost IndústriaComerç Fàbrica Repartició

-

Any/expedient 1848/62

Títol formal: Espediente sobre la quema del puente del torrente de Antich. Á 22 de octubre.

Data: 22/10/1848 28/10/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat de l'alcalde de la crema del pont del ferrocarril localitzat davant del Mas Antic la nit del 21 d'octubre del 1848.
Obertura de les diligències judicials. Recull dels testimonis dels fets.
Trasllat del cas al jutge de Mataró per ordre del Jutjat militar de Marina de la Província de Mataró.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Incendi Ferrocarril Ordre/Públic

-

12/06/2018 Pàgina 169 de 553



Any/expedient 1848/63

Títol formal: Espediente solicitando la multa de 1000 libras ecsigidas por el excelentísimo señor Capitán General. Á 3 de 
noviembre.

Data: 03/11/1848 03/11/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions dels membres del consistori i principals contribuents al capità general de l'Exèrcit en què sol·liciten que se'ls lliuri de pagar 
la sanció de 1000 lliures tot al·legant que en els darrers esdeveniments han demostrat el seu patriotisme i les dificultats de defensa i 
vigilància que comporta la situació geogràfica del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1848/51.

Paraules clau: Sanció

-

Any/expedient 1848/64

Títol formal: Espediente de José Solani sobre venta de carnes. Á 6 de noviembre.

Data: 06/11/1848 09/11/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de Josep Solani tramesa pel Govern Polític de la província a l’Alcaldia del Masnou, en què sol·licita el permís per obtenir 
un taulell de venta de carn en la plaça municipal. 
Informe de l'alcaldia en què especifica les causes de la denegació de la petició enviada al Govern de la Província.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un avis públic sobre el ferrocarril del 1848.

Paraules clau: Carn Plaça/Pública Ferrocarril

-

Any/expedient 1848/65

Títol formal: Sobre presentación de facciosos. Día 1 de diciembre.

Data: 01/12/1848 01/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: El Govern Militar de Mataró reclama a l'Alcaldia del Masnou un informe per escrit dels fets relacionats amb l'entrada de matines a la 
població en el mes d'agost.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/Públic Guerra

-

Any/expedient 1848/66

Títol formal: Espediente de solicitud de baja del impuesto de consumos sobre vinos. Á 12 de diciembre.

Data: 12/12/1848 12/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província en què demana l'anul·lació o la rebaixa de l'impost de consums 
sobre el vi al·legant que aquesta imposició és massa feixuga pels productors.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Licor Impost Queixa

-

Any/expedient 1848/67

Títol formal: Espediente sobre desaparición del vigilante de consumos. Á 12 de diciembre.

Data: 30/11/1848 12/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat de l’alcaldia del Masnou en què informa de la desaparició del vigilant de consums Pau Dedeu. 
El Govern Polític de la Província sol·licita que li lliuren la carrabina que tenia el dit Dedeu per exercir les seves funcions.
Lliurament de la carrabina pel representant de l'alcaldia al Govern Polític.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Vigilant Desaparició Armes

-
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Any/expedient 1848/68

Títol formal: Espediente sobre ejecución para pago de contribuciones que adeudan algunos al común de Alella. Á 13 de 
diciembre.

Data: 11/12/1848 13/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat tramès per l’alcaldia d'Alella a la del Masnou en què s'especifiquen els veïns que han de pagar en aquella població la 
contribució d'immobles de l'any 1848.
Model de butlleta de notificació als veïns la quota de l'impost i el pagament de l'impost reclamat per Alella.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Alella Impost Queixa

-

Any/expedient 1848/69

Títol formal: Espediente sobre pago de 182 reales u maravedís del 5% de 1846 á más del cupo. Á 15 de diciembre.

Data: 14/11/1848 15/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació d'un deute pels arbitris municipals de l'any 1846 pel Govern Militar de Mataró al consistori del Masnou.
Resposta de l’Alcaldia desestimant la reclamació ja que al·lega que el deute fou pagat el gener de l'any 1847.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Deute Impost

-

Any/expedient 1848/70

Títol formal: Individuos de Marina que no han pagado el pago. Á 31 de diciembre.

Data: 31/12/1848 31/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels matriculats de marina que han pagat la contribució acordada per l'Alcaldia del Masnou i el comissionats representants 
del Gremi.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en el document simple la data d'elaboració és incompleta per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Marinos Impost

-

Any/expedient 1848/71

Títol formal: Espediente de espedición de licencias de seguridad pública. Desde 6 de febrero hasta 31 de diciembre.

Data: 06/02/1848 31/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels documents de protecció i seguretat pública i de les llicències de seguretat expedides, rebudes i sol·licitades en 1848, i 
les quantitats recaptades per elles.
Peticions dels impresos de documents de seguretat pública i protecció sol·licitades per l'alcaldia del Masnou al cap superior polític 
per l'any 1848.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Seguretat

-

Any/expedient 1848/72

Títol formal: Espedientes de subhasta de propios y arbitrios para el año 1848. Desde 15 de octubre hasta 31 de diciembre 
para 1848.

Data: 10/10/1846 02/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 41

Estat de conservació: Bo

Descripció: Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per l’arrendament i la subhasta de l'arrendament per l’any 1848 de l’impost de 
consums i els béns municipals.
Inclou còpies i esborranys de les condicions que imposa l'Alcaldia en cada un dels casos, el terminis de presentació, peticions 
presentades i notificació al Govern Polític de la Província dels que han obtingut els drets perquè els aprovi.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels llistats de censos cobrats per Felip Casas l'abril 1846.
Nota del secretari en la camisa: "Propios/Mason Arriendo Ramon Faix 1551 reales 12 / Corral, matadero y local de la carne y pastos 
públicos 4000 reales / Aprovación oficio de 29 diciembre (total) 5551 reales 12 / Arbitrios / Plaça i pescadería arriendo a Gil 
Ramentol 2000 / Panadería libre 4248 / Hospedage libre 900 / Tienda de abacería libre 4000 / (total) 10148 / Sobre consumos / 
carnes 8113 / aceyte 1100 reales / vinos 2294 reales / aguardiente 480 / (total) 11987 / (Total general) 27666 reales 11".

Paraules clau: Propis/arbitris Arrendament Impost

-
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Any/expedient 1848/73

Títol formal: Estados de los nacidos, casados y muertos ocurridos desde 5 abril hasta 31 de diciembre.

Data: 01/04/1848 31/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1848, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al cap superior polític de la província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1848/74

Títol formal: Padrón general de vecinos y almas remisión de su estracto y alistamiento de solteros.

Data: 25/05/1846 01/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels membres de la quinta de l'any 1848.
Llistats dels forasters susceptibles a incorporar-se a la quinta de l'any 1848.
Estat de les ànimes que hi ha al Masnou l'any 1846 segons el padró d'habitants. 
Nota especificant que en 1847 no es feu un recompte del nombre d'ànimes que tenia la població.

Tema: Serveis militars

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " 1847/ Boletín 91 inclusión en el alista- / iento de los marinos / Boletín 123 exclusión de los 
matricula- / dos en el acto de la rectificación".
Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Quinta Lleva Padró/Habitants

-

Any/expedient 1848/75

Títol formal: Prospectos para la instalación de un colegio para la instrucción de las niñas.

Data: 01/01/1848 01/01/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
D'aquest expedient només ens resta la camisa i el títol per això les dades són aproximades.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1848/76.

Paraules clau: Centre

-

Any/expedient 1848/76

Títol formal: Colegio de niñas. Á 10 de agosto.

Data: 10/03/1848 07/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 37

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província i al Bisbat de Barcelona en què sol·liciten el 
permís per obrir un col·legi públic per a nenes al Masnou regit per una comunitat de religioses de Nostra Senyora de la Concepció 
de la societat de la Sagrada Família.
Conveni establert entre la Junta Local d'Instrucció Pública i la superiora de la comunitat.
Reglament de funcionament del col·legi. 
Creació entre el veïns del Masnou d'una societat protectora del col·legi. Elecció de la junta directiva de la societat i aprovació dels 
estatuts. Invitació enviada per la directora de l'escola als membres de la junta per assistir a la festa en honor a la patrona de 
l'escola. Model de la butlleta de pagament de la quota de la societat.
Llistat dels llibres que es fan servir en les classes.
Comunicats d'acceptació i recolzament de la creació de l'escola enviat per la secretaria de la diòcesi de Barcelona.

Tema: Ensenyament

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Fundado el 10 de agosto del 1848 y abierto el 16 del propio mes".
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1848/75.

Paraules clau: Centre Associació

-
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Any/expedient 1848/77

Títol formal: Espediente de niños pobres.

Data: 01/01/1848 12/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacions presentades pel mestre de l'escola pública a l'Alcaldia del Masnou del material que necessita pels nens pobres; de les 
obligacions del mestre vers els alumnes: obligació de proveir-los del material necessari i les matèries que ha d'ensenyar i llistat dels 
nens pobres que té al seu càrrec

Tema: Ensenyament

Observacions: Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades. A més a 
més, aquest expedient no té assignat en la camisa cap número ni apareix en el llistat del secretari. S'ha afegit aquí perquè 
anteriorment un altre arxiver o secretari el va unir.

Paraules clau: Bens Mestre Centre

-

Any/expedient 1848/78

Títol formal: Registro de circulares de varias autoridades

Data: 24/01/1848 03/05/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Registre de les 20 còpies dels oficis i circulars rebuts en l'Alcaldia del Masnou d'autoritats civils i militars al llarg de l'any 1848 i del 
primer trimestre de l'any 1849, en les quals s'especifica quan i què se'ls va contestar.

Tema: Administració general

Observacions: Els documents tenen humitat. No consta cap número d'expedient en la camisa, s'ha adjuntat en aquesta capsa basant-se en les 
dates de l'expedient.

Paraules clau: Correspondènci
a

-

Any/expedient 1848/79

Títol formal: Registro de requisitorias.

Data: 02/11/1847 13/12/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 152 requisitòries rebudes per a la captura de presos pròfugs per l'Alcaldia del Masnou l'any 1848.

Tema: Seguretat pública

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient, en el fet que té una camisa pròpia i que hi ha expedients similars en anys posteriors que si 
s'han estat inclosos en els llistats pel secretari.

Paraules clau: Requisitòries Ordre/públic Presos

-

Any/expedient 1849/01

Títol formal: Parte sobre venida de facciosos la noche del 31 de diciembre al 1 de enero.

Data: 01/01/1849 20/02/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de l'Alcaldia del Masnou al governador civil de Mataró d'un atac de matines al Masnou la nit del 31 de desembre i el robatori 
de 6 cavalls. 
Sol·licitud de presentació de testimonis per part de la fiscalia militar de Mataró.
Sanció de 500 rals per cada cavall robat imposada pel capità general als propietaris dels animals i d'un mes de presó pel sereno per 
no cridar al sometent.
Reclamació del pagament de la multa per part Govern militar de Mataró. Justificació del retard del pagament per part de l'Alcaldia.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Guerra Ordre/Públic Robatori Sanció Sereno

-

Any/expedient 1849/02

Títol formal: Espediente de Jayme Bernadas sobre resistència en el aforo de vinos. Desde 20 de noviembre de 1848 hasta 
1 de enero de 1849.

Data: 17/11/1848 01/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Realització per part representant de l'Alcaldia de l'estadística de la collita de raïm del Masnou l'any 1848.
Negació de Jaume Bernadas de donar les dades de la seva producció en els anys 1848 i 1849.
Sanció imposada pel Govern Superior Polític a Jaume Bernades per no lliurar les dades l'any 1848. Pagament de la sanció de l'any 
1848. notificació d'una segona sanció l'any 1849 si no dona les dades.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient una invitació a una celebració particular dirigida al secretari.

Paraules clau: Licor Control Sanció

-
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Any/expedient 1849/03

Títol formal: Espediente de arriendos de propios y arbitrios para 1849. Á 2 de enero.

Data: 10/10/1848 02/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 45

Estat de conservació: Bo

Descripció: Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per l’arrendament i la subhasta per l'any 1849 dels béns comunals i els arbitris 
municipals ( la carnisseria i abastaments de carns, la plaça i peixateria, el corral, l'escorxador i la casa del pastor, la fleca i la botiga i 
gavella i l'hostal ). 
Inclou còpies i esborranys de les condicions que imposa l'Alcaldia en cada un dels casos, el terminis de presentació, peticions 
presentades i notificació al Govern Polític de la Província dels que han obtingut els drets perquè els aprovi.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Casa mesón, arriendo á Ramón Faig 2504 reales 30 / Corral, matadero, locales de tria y de custo- / 
diar la carne mortecina idem a juan Bosch 1900 reales / (total) 4404 reales 30 / Aprobados por el Jefe Político en 2 de enero / 
Arbitrios / plaza y pescadería arriendo a Gil Ramentol 2205 reales / Aprovada en 2 de enero 1849 / panadería libre 4248 reales / 
Hospedaje idem 900 / tienda abacería idem 4000 reales / pastos públicos idem 2000 reales / sobre consumos / 11 Carnes 8100 
reales 18 / 2º Aceyte 1166 reales / 3º Vinos 2507 reales 28 / 4º Aguardiente y licores 600 reales / 5º jabón duro 137 reales 22 / Total 
30269 reales 30".

Paraules clau: Arrendament Propis/arbitris Impost

-

Any/expedient 1849/04

Títol formal: Rectificación de las listas electorales de Diputados á Cortes. Á 3 de enero.

Data: 03/01/1849 03/01/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de contribuents considerats electors. 
Llistat de contribuents que són o no considerats electors segons la quantitat que paguen.
Rectificació del cens electoral del 15 de maig del 1848, incloent-hi les altes i les baixes d'electors a les votacions per escollir els 
diputats provincials.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cens Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1849/05

Títol formal: Encabezamiento de los impuestos de consumos para el año 1849. Á 5 de enero.

Data: 27/09/1848 30/04/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que venen carns, oli, sabó, licors i aiguardent al Masnou l'any 1848. 
Llistat dels productors i comerciants de vins que han de pagar impost. Comunicats i ban informant i recordant que han de pagar 
impost i han de donar les dades per fer correctament la repartició de l'impost
Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per l’arrendament l'any 1849 de l’impost de consums.
Creació de la comissió per a la repartició de l’impost de consums per l’any 1849. Augment de 6000 rals en l'any 1849 de l'impost de 
consums ordenat per l'Administració de Contribucions Directes. Acord de la comissió de cobrar l'augment entre 1849 i 1850.
Consulta sobre si han de pagar o no els drets de consums els venedors ambulants feta per l'Alcaldia del Masnou a l'intendent.
Llistat persones han pagat la fiança per l'arrendament l'any 1849 de: la carnisseria i abastaments de carns, la plaça i peixateria, el 
corral, l'escorxador i la casa del pastor i l'hostal.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient hi ha adjuntat un llistat dels membres de la Junta Municipal de Sanitat del Masnou de l'any 1849.

Paraules clau: Arrendament Propis/Arbitris Junta Consums Venta/Ambulant

-

Any/expedient 1849/06

Títol formal: Espediente solicitud de indulto. Á 7 de enero.

Data: 07/01/1849 31/07/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia del Masnou per Ferran Felio, Francesc Cisa i Climent Argelagó d'un indult per haver estat 
matines. Tramesa de la petició al governador militar de Mataró.
Circulars del Govern Militar de Mataró en què sol·licita el llistat dels desertors.
Esborrany dels llistats de desertors tramesa a Mataró en què s'especifica el nom indultats la procedència i altres característiques.
Circular del 31 de juliol del 1849 en què s'informa que no hi ha hagut cap altre deserció al Masnou enviada per l'Alcaldia al cap 
polític de la província.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: Día 7 de enero Fernando Felio de masnou / Día 17 de enero Francisco Sisa de premià / Día 18 de 
enero Matías Baño del Coy Valenesa / Día 21 de enero Climente Argelegó de Forners Província de Lérida".

Paraules clau: Indult Deserció Guerra

-
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Any/expedient 1849/07

Títol formal: Licencias de uso de arma y cazar que han renovado los vecinos en dicho año. Á 13 de enero.

Data: 13/01/1849 13/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany d'una petició de permís d'armes i caça presentada a l'Alcaldia del Masnou de Jaume Bernadas.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1849/08

Títol formal: Espediente del número de vecinos. Á 14 de enero.

Data: 18/01/1847 13/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Polític de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita dades de la població.
Estat en què consta el nombre total d'ànimes que té el Masnou (540) i el barri d'Alella de Mar (101).
Esborranys d'una enquesta sol·licitada pel cap superior polític de la província en què consten el nombre de representants del 
consistori municipal, el nombre de districtes que té el Masnou. El nombre d'habitants que tenien cadascun dels districtes electorals 
del Masnou en els anys 1849 i 1847.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Enero / idem idem junio".

Paraules clau: Alella/Mar Districte Cens

-

Any/expedient 1849/09

Títol formal: Espediente sobre impuestos de los vinos antes del año 1845 y cómo se cubrió en 1848. Á 14 de enero.

Data: 07/01/1849 07/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Administració de Contribucions Indirectes de la província enviades a l’alcaldia del Masnou i les respostes de l’alcaldia 
sobre les imposicions que gravaven el vi abans de 1845 al Masnou i al barri d'Alella de Mar, i les quantitats que es van recaptar amb 
l'impost de consums l'any 1848.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Licor Impost Consums

-

Any/expedient 1849/10

Títol formal: Espediente sobre venta de sal al por menor. Á 14 de enero.

Data: 31/12/1848 14/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Gabella de Mataró, per ordre de l'Administrador de Contribucions Indirectes de la Província enviada a l’Alcaldia del 
Masnou en què reclama el llistat de les persones que es dediquen a la venta de sal al menor i han demanat una llicència l'any 1849.
Llistat dels veïns que han demanat la renovació de la llicència per vendre sal al Masnou en l'any 1849, tramès per l'alcaldia a la 
gabella de Mataró.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sal Llicència

-

Any/expedient 1849/11

Títol formal: Sobre licencias de los consejales para salir á viage. Á 21 de enero.

Data: 26/12/1848 20/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’excedència per viatjar a Montevideo, Nueva Orleans, Santander, la Habana, Veracruz, Santiago de Cuba presentades al 
Govern Polític de la Província pels membres del consistori municipal: Joan Sensat Millet, Silvestre Sampere, Pau Oliver, Josep 
Oliver, Gabriel Pagès.
Acceptació de l'excedència pel Govern Polític.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1º Silvestre Sampere teniente2º / 2º Gabriel Pagés alcalde / 3º José Oliver y Rico / 4º Pablo Oliver / 
5º / Silvestre Sampere / 6º Juan Sensat y Millet".

Paraules clau: Excedència Regidor Marinos

-
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Any/expedient 1849/12

Títol formal: Espediente de patrullas. Á 23 de enero.

Data: 23/01/1849 23/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació dels veïns que s'han presentat per a patrullar per la nit pel poble seguint un acord aprovat per l'Ajuntament del Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Vigilància Sometent

-

Any/expedient 1849/13

Títol formal: Estima de bienes inmuebles. Desde 23 de enero hasta 30 de junio.

Data: 23/01/1849 16/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 46

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels inventaris de les herències de béns immobles dels difunts: Joan Rubis, Clara Fargas, Gerard Maristany Bertran i 
Gerard Maristany Mirambell, Tomàs Martí Truch, Isidre Pla i Vidal, Tomàs Maristany, Pau Casals, Pere Millet, Isidre Isern Ferrer, 
Salvador Sampere, Francesc Olesa, Marià Rossell, Miquel Vilà, Joan Oliver Fornells, Martí Barbarà, Jaume Alsina Botinas.
Certificació en què consta que Joan Fontanills és el propietari d'un terreny proper a l'església.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Herència Defunció Bens

-

Any/expedient 1849/14

Títol formal: Notas sobre la muerte de Carlota Gorgollon por la máquina del ferrocarril. Á 28 de enero.

Data: 28/01/1849 05/05/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 34

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions al Jutjat de primera Instància i al cap superior polític de la província dels fets, recollida de testimonis i proves, llistats de 
les despeses ocasionades i dels enterraments quan fou necessari de: l'assalt en plena nit a la Botiga d'Antoni Duran en el mes de 
maig del 1849, la mort per atropellament del guarda agulles del ferrocarril, Domènec Rogel, en abril del 1849, l'agressió d'un grup 
d'homes a Ramon Barallat en abril del 1849 i la mort per atropellament de la nena Carlota Gorgollón el gener del 1849.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Y / otras diligencias instruidas".

Paraules clau: Atropellament Ferrocarril Defunció Robatori Agressió

-

Any/expedient 1849/15

Títol formal: Instancias presentadas. Desde 21 de febrero hasta 20 de diciembre.

Data: 21/02/1849 24/12/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 76

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, trams de clavegueram presentades a l'Alcaldia del Masnou 
per: Félix Orta, Joan Millet, Joan Bertran, Pere Morral, Pere Pagès, Salvador Coll, Josep Cuyàs, Antoni Fàbregas, Jacint 
Hombravella, Gaspar Malet i Casas, Joan Truch i vila, Gerard Orta, Gabriel Sanjuan, Miquel Martí, Antoni Maristany, Martí Rosés, 
Gabriel Pagès, Josep Oliver, Josep Maristany i Rosés, Pere Bertran, Antoni Curell, Pau Matas, Gerard Estaper, Salvador Coll, 
Ramon Isidre Sala i Vilamitjana, Teresa Oliveras.
Decret pel qual es nomena l' arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la complexitat de l'obra. 
Informes dels arquitectes.
Decrets municipals en què s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Dintre l'expedient els documents estan separats en camises, en les quals hi ha una relació de les peticions que comprenen.

Paraules clau: Obra Particular Clavegueram Torrent

-

Any/expedient 1849/16

Títol formal: Espediente sobre declaración del médico inglés mister Robert sobre visitas de José Culet inspector de los 
guardas y rondas de noche del ferrocarril.

Data: 24/02/1849 27/02/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde del Masnou li envia una declaració al jutge de Primera Instància de Mataró en la qual el metge anglès resident al Masnou, 
Mister Robert, corrobora que va atendre a Josep Culet, inspector del ferrocarril, quan es va trobar malament.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Metge Ferrocarril Judici Treballador

-
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Any/expedient 1849/17

Títol formal: Sobre plantación de arbolado. Á 26 de febrero.

Data: 26/02/1849 28/02/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la "Comisaría de Montes i Árboles de la Província de Barcelona" a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita si s'han plantat 
arbres en algun carrer del municipi. 
L'Alcaldia respon que hi ha un projecte de plantar arbres en l'espai que hi ha entre ferrocarril i la Carretera Real però que no s'ha dut 
a terme perquè manca l'acceptació del projecte per la secció del Reial Patrimoni.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Arbre Via/Pública

-

Any/expedient 1849/18

Títol formal: Sobre ferrocarril.

Data: 09/10/1848 13/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'una Junta Veïnal representada per Joan Pla d'una segona estació de ferrocarril l'any 1849 ja que al·leguen que la que hi 
ha al barri d'Alella de Mar està massa separada del nucli de la població.
Petició de l'any 1848 de l'Alcaldia en què sol·licita augmentar la vigilància en la zona en què s'està construint el ferrocarril,
Circulars del Govern polític de la Província en què informa a l'Alcaldia del Masnou de les queixes dels viatgers del ferrocarril perquè 
quan passen pel Masnou cada dia hi ha grups d'homes que els increpen des del carrer, ordre de fer finalitzar aquesta alteració de 
l'ordre.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ferrocarril Estació Ocata Alella/Mar

-

Any/expedient 1849/19

Títol formal: Espediente sobre informes de Pablo Dedeu. Á 28 de febrero.

Data: 27/02/1849 28/02/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Polític de la Província a l'Alcaldia del Masnou demanant informes sobre la conducta i desaparició de Pau Dedeu. 
L'alcaldia respon que tan sols pot respondre de la bona conducta del desaparegut durant els deu mesos que va estar treballant al 
Masnou com a vigilant de consums.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Desaparició Vigilant

-

Any/expedient 1849/20

Títol formal: Relación de los inmuebles y efectos hallados en la habitación de Teresa Ribas. Á 12 de marzo.

Data: 12/03/1849 09/12/1849

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Ordre del metge de traslladar a la malalta Teresa Ribas a l'Hospital General de Barcelona. 
L'alcalde fa un inventari de tots el béns mobles de la dita Teresa Ribas i els desa en un lloc segur. 
Notificació de la mort de Teresa Ribas. 
Ordre de vendre els béns per pagar les despeses de la malaltia i l'enterrament un cop els creditors presentin els rebuts de les 
despeses al secretari municipal.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient s'ha trobat un retall de roba marró.

Paraules clau: Bens Defunció Herència

-

Any/expedient 1849/21

Títol formal: Cupo señalados á los vecinos de Alella de Mar por el de Alella. Á 17 de marzo.

Data: 17/03/1849 17/03/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada per l'Alcaldia d'Alella a la del Masnou amb una relació dels veïns del barri d'Alella de Mar que han de pagar la 
contribució d'immobles per l'any 1849 a Alella, i en la qual consta que també li adjunta les 88 cèdules que ha de repartir entre els 
veïns que consten en la llista.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Alella/Mar Alella

-
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Any/expedient 1849/22

Títol formal: Espediente de las comisiones del ayuntamiento para el censo de almas de población. Á 28 de marzo.

Data: 27/12/1848 27/04/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Cens dels electors per a escollir un diputat a Cort del 9 d'abril del 1849.
Notificació de l’Alcaldia del Masnou al Govern Polític dels electors del Masnou que han passat a residir a Barcelona.
Disposicions i ordres rebudes per l'Alcaldia del Masnou de l’Alcaldia Constitucional de Mataró, El Govern Polític de la Província i la 
Columna d'Arenys de Mar sobre les Juntes de pacificació.
L’alcaldia del Masnou informa al governador de Mataró dades de seguretat pública: de la inexistència de rebels al Masnou, de 
diputats a Corts que visquin aïllats i sense vigilància, i de l'existència de tres masos aïllats deshabitats.
Informe enviat a l’alcalde de Mataró en què consta que per pacificar i vigilar millor la població, aquesta es va dividir en tres districtes 
i s'especifica quins són.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En un dels documents simples ha retallat la firma de Joan Bernadas.
Nota del secretari en la camisa: "Y nombramiento de juntas de pacificación".

Paraules clau: Guerra Vigilància Districte Eleccions

-

Any/expedient 1849/23

Títol formal: Espediente instruido sobre la ausencia de Salvador Elias. Á 31 de Marzo.

Data: 31/03/1849 08/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les despeses ocasionades per la desaparició i l'embargament dels béns a Salvador Elias i Monnar.
Ordre de Pere Gerard Maristany d'obrir la casa de Salvador Elias i fer un inventari dels seus béns després de la seva desaparició.
Reclamació des de Barcelona dels seus béns mobles per part de Salvador Elias.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Bens Desaparició Embargament

-

Any/expedient 1849/24

Títol formal: Espediente dando parte de los individuos ausentes á la facción. Á 3 de abril.

Data: 13/03/1849 03/04/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe enviat pel cap de l'Exèrcit de Catalunya a l'Alcaldia del Masnou especificant les disposicions referents als rebels carlistes i 
com ha d'actuar quan aquest demanen un indult.
Notificació de l'Alcaldia del Masnou al jutge de primera Instància de Mataró de l'existència de rebels al Masnou. Llistat dels rebels 
que ha demanat l'indult en el poble.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Guerra Indult Exèrcit

-

Any/expedient 1849/25

Títol formal: Estados de los nacidos, casados y muertos. Desde 5 de abril de 1849 a 1º de enero de 1850.

Data: 08/02/1849 01/01/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1849, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al cap superior polític de la província de Barcelona.
Petició de l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província perquè li torni l'esta corresponent al 4t trimestre de l'any 1848 
ja que hi ha un error. El Govern Polític retorna l'estat demanat a fi que l'Alcaldia del Masnou pugui esmenar-ne l'errada.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1849/26

Títol formal: Espediente de Benito Ferrer. Á 24 de abril

Data: 24/04/1849 26/04/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: El Govern Polític de la Província envia a l'Alcaldia del Masnou la petició de Benet Ferrer i Colomer en la qual demana que li permetin 
obrir un teatre al Masnou, perquè faci un informe sobre el cas.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Teatre

-

12/06/2018 Pàgina 178 de 553



Any/expedient 1849/27

Títol formal: Espediente para el establecimiento de enseñanza de niñas. Desde 10 de marzo 1848 hasta 5 de mayo de 1849.

Data: 19/04/1849 25/01/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Concurs d'una oposició per escollir la mestra de l'escola pública municipal per a nenes del Masnou. 
Elecció de Dorotea Catalina Rodríguez. Presa de possessió en el càrrec.
Informe presentat per l'alcaldia del Masnou a la Comissió Superior Provincial d'Instrucció Pública de Barcelona, sol·licitat en una 
circular anterior d'aquesta comissió, en què detalla com funciona el col·legi femení, les titulacions que té la mestre, les matèries que 
s'imparteixen i el nombre d'alumnes que hi ha.
Invitació per assistir a la festa de l'escola del 5 de maig per al president de la Junta enviada per la directora de l'escola.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Oposició Mestre Centre Temari

-

Any/expedient 1849/28

Títol formal: Diligencias formadas contra don Jayme Pagés y Agustín Maristany. Á 15 de mayo.

Data: 30/04/1849 27/02/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Judici verbal fet al Masnou de Ramon Banallat contra Jaume Pagès i Agustí Maristany, en què s'acusa als dos segons d'atropellar al 
primer i se'ls sanciona a pagar a tots tres una multa i pagar cadascun una part de les despeses del judici. 
Esborranys dels testimonis, les actes i les diligències del judici.
Notificació de l’alcalde al jutge de Mataró en què l'informa de la inexistència de judicis verbals entre l'1 d'octubre del 1848 i el 30 de 
setembre de 1849.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Queda celebrado el juicio verbal".

Paraules clau: Judici Conciliació Sanció Atropellament

-

Any/expedient 1849/29

Títol formal: Autorización y devolución de las carabinas para el vigilante de consumos Francisco Creus. Á 26 de mayo.

Data: 26/05/1849 26/05/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província d'una autorització perquè el nou vigilant de consums, Francesc 
Creus, que ha ocupat el càrrec després de la defunció de l'anterior vigilant, pugui obtenir un permís d'armes per tenir una carabina, a 
fi de poder exercir correctament la seva feina.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Armes Vigilant

-

Any/expedient 1849/30

Títol formal: Espediente del joven Ricardo detenido. Á 2 de junio.

Data: 02/06/1849 03/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Govern Polític de la Província de lliurar el menor Ricard Masferna a la seva mare que treballa com a majordoma per un 
metge anglès resident al Masnou.
Passi de Ricardo Masferna de Barcelona al Masnou.
Notificació de l'Alcaldia del Masnou al Govern Polític del lliurament del nen a la seva mare.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passi Assistència

-

Any/expedient 1849/31

Títol formal: Espediente del colegio de San Severo contra Anglada. Á 5 de agosto.

Data: 09/08/1849 13/08/1184

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència entre Melcior de Palau i el secretari municipal Bonaventura Feu en què informa sobre providència afecta a Mateu i 
Genís Anglada (pare i fill) i li adjunta la notificació en què s'ordena que paguin el deute que tenen amb el Col·legi de San Severo.
Certificació en què conta que s'ha notificat als afectat la resolució.
Notificació dels prevere Francesc Naves en què informa al secretari que tota la seva correspondència l'ha d'enviar al seu 
representant legal en Mataró, Salvador Prat.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Judici Deute Conciliació Mestre

-
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Any/expedient 1849/32

Títol formal: Espediente de ecsamenes públicos de la escuela pública y gratuita de niños. Á 17 de junio.

Data: 17/06/1849 17/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Programa dels exàmens públics del dia 17 de juny de 1849, en què consten les matèries i la durada de cada prova. 
Llistat dels alumnes que es van examinar. 
Llistat dels tres millors alumnes. 
Dotze exàmens de cal·ligrafia firmats pels seu autors.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
"Premios una medalla de plata a cada uno de los 61 niños".
Tintes que es van fer servir per fer els exàmens de caligrafia malmeten el paper.

Paraules clau: Examen Centre

-

Any/expedient 1849/33

Títol formal: Espediente para la formación de la matricula de subsidio. Á 19 de julio.

Data: 20/12/1849 03/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 28

Estat de conservació: Bo

Descripció: Altes i baixes de la matrícula del subsidi presentades a l'alcaldia per veïns per l'any 1849.
Llistat d'altes i baixes mensuals de la matrícula presentades a l'alcaldia de l'any 1849.
Certificats de tres capitans en què consta que han pagat la matrícula.
Reclamacions de l’alcaldia del Masnou a l'Intendent de la província en què sol·licita una rebaixa de la quota del subsidi assignada al 
Masnou per l'any 1849.
Reclamacions presentades a l’alcaldia pels comerciants del Masnou per la proliferació de venedors ambulants en la població que no 
paguen la matrícula.
Baixa de la matrícula de Ramon Poch perquè ha de tancar el seu negoci de transport amb tartana perquè no pot aguantar la 
competència que li fa el ferrocarril.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Altas y bajas".

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Queixa Venta/Ambulant Ferrocarril

-

Any/expedient 1849/34

Títol formal: Espediente de citación á juicio de paz a don Manuel Truch y Vilardevall y embargo pro bienes. Á 22 de junio.

Data: 20/61/1849 31/08/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Avís públic en què s'informa a Manuel Truch i Viladevall que s'ha de presentar a un judici de conciliació amb Joaquim Solà.
Anul·lació del judici per incompareixença de Manuel Truch.
Obertura de diligències. Ordre i acte d'embargament de la casa de Manuel Truch i realització de l'inventari dels béns a fi 
d'aconseguir les 300 lliures del deute.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Apertura de la casa"
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".

Paraules clau: Judici Conciliació

-

Any/expedient 1849/35

Títol formal: Espediente de documentos de seguridad pública. Á 23 de junio.

Data: 24/03/1849 24/12/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels propietaris d'establiments susceptibles a necessitar una llicència de seguretat pública
Llistat dels documents de seguretat pública expedits i pagats entre el quart trimestre de 1848 i el segon trimestre de 1849.
Llistats dels documents de seguretat pública rebuts a l’alcaldia l’any 1849.
Rebuts dels documents de seguretat pública pagats per l’alcaldia a la Dipositaria del Govern Polític de la Província.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Pagados en 23 julio 1800reales / idem en 24 diciembre 864 reales / (total) 2664 reales".

Paraules clau: Passi Seguretat Impost Comptes

-
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Any/expedient 1849/36

Títol formal: Espediente de la fiesta de San Pedro.

Data: 25/06/1849 27/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, Francesc Torres i Antoni Camps, de fer un ball i un 
envelat per celebrar la festa patronal de Sant Pere de l'any 1849, en la zona de la platja davant la Casa de la Vila.
Estudi de la petició. Informe enviat al cap superior polític. Acord pel qual s'accepta la petició.
Petició d'un grup de mariners de celebrar un segon ball en la plaça de l'església. Acceptació de la petició.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Festivitat Ball Ordre/Públic Plaça/Església

-

Any/expedient 1849/37

Títol formal: Estado de las imputaciones, existencias y consumos. Á 30 de junio.

Data: 30/06/1849 30/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat de les importacions, existències i el consum de cereals, llegums, arròs i farina al Masnou en el segon trimestre de l'any 1849 
elaborat per l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre l'expedient també hi ha un full amb una plantilla a llapis sense cap escrit.

Paraules clau: Control

-

Any/expedient 1849/38

Títol formal: Espediente de formación de matricula de subsidio para el año 1850. Á 30 de junio.

Data: 20/03/1849 27/01/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Altes i baixes per a la matrícula del subsidi de l'any 1850.
Certificat en què consta el canvi de propietat de vaixells presentats a l’Alcaldia per sol·licitar altes i baixes de la matrícula.
Repartició del subsidi entre els matriculats.
Inspecció d'un representant de l'administració de Rentes Directes enviat al Masnou per controlar la repartició. De la matricula del 
1850.
Lliurament de la matricula del Masnou de l'any 1850 a l'Administració de Contribucions Directes.
Còpia i esborranys de la matrícula.
Llistats dels vens subjectes a pagar la matrícula del subsidi l'any 1850.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Repartició Marinos

-

Any/expedient 1849/39

Títol formal: Espediente sobre fabricación y demás notícias que se piden. Á 8 de julio.

Data: 01/09/1847 06/07/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les fàbriques que hi ha al Masnou, les seves característiques i el nombre d'obrers que hi treballen sol·licitat pel Govern 
Polític de la Província.
Informe i notes de la Comissió Estadística que estudia la indústria al Masnou l'any 1849 i que elabora un estudi detallat de les 
fàbriques i els seus obrers.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient s'ha adjuntat un document que no hi pertany, una carta de Salvador Escafet enviada a l'Ajuntament del Masnou 
el 1 de setembre del 1847 en la qual informa de l'entrega de dos llibres seus a la població.

Paraules clau: Fàbrica Estadística Obrer

-

Any/expedient 1849/40

Títol formal: Sobre acuartelamiento de tropas. Á 14 de julio.

Data: 14/07/1849 16/07/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació del cap de brigada de la primera divisió de l'exèrcit d'un allotjament digne per a les seves tropes.
Resposta de l'Alcaldia del Masnou en què informa del mal estat en què es troba l'Hostal Municipal i la necessitat de llogar dues 
cases per encabir-hi les tropes.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Allotjament Queixa Hostal

-
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Any/expedient 1849/41

Títol formal: Espediente de Juan Rubis solicitando se le releve del cargo de regidor.

Data: 30/03/1849 24/07/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Joan Rubis a l'Alcaldia del Masnou i al Govern Polític de la Província demanant la seva exoneració del 
càrrec de regidor tot al·legant una mala salut. 
El Govern Polític estudia el cas, l'Alcaldia del Masnou fa un informe sobre la petició i finalment s'accepta la petició.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exoneració Regidor

-

Any/expedient 1849/42

Títol formal: Espediente de Mariano Forcada. Desde 5 de julio de 1845 hasta 3 de agosto de 1849.

Data: 05/07/1845 23/08/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels pares d'alumnes que li deuen mensualitats dels anys 1845, 1847 i 1848 al mestre de l'escola pública Marià Forcada.
Llistats dels pares que encara no li han pagat l'any 1848.
Reclamació feta per Marià Forcada a la vídua Marfà d'un deute de l'any 1845 i que en agost del 1849 encara no s'ha cobrat.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Mestre Nòmina Deute

-

Any/expedient 1849/43

Títol formal: Aumento de 50 millones á la contribución de inmuebles. Á 8 de agosto.

Data: 08/07/1849 08/07/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de les quantitats que s'hauran de recaptar de més per la contribució d'immobles, cultiu i ramaderia l'any 1849 i la 
quantitat que ha estat assignada a cada veí.
Model de la notificació que es lliura a cada veí en què s'informa de les quantitats que s'hauran de pagar de més per l'impost.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Masnou cupo 6420 / 4% de cobranza 256 reales 28 / (total) 6676 reales 28 / Corresponde 8 
maravedís por real de la con- / tribución que se paga".
Dintre de l'expedient un dels documents simples no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1849/44

Títol formal: Sobre la aparición de una partida de cuatro facciosos en 13 de noviembre.

Data: 10/11/1849 13/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del cap del cantó de Badalona enviada a l’Alcaldia del Masnou en què informa de l'existència de grups de rebels carlistes 
que actuen per la zona.
Resposta de l'alcaldia del Masnou informant de la notícia d'un grup concret de rebels que ha traspassat la frontera amb França i es 
dedica a robar.
Circular de la Capitania general de Catalunya en què informa com han d'enfrontar-se a les partides de rebels.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "El bando boletín número 36 / circular del governador de Mataró vide copiador".

Paraules clau: Guerra Vigilància

-

Any/expedient 1849/45

Títol formal: Sobre títulos de maestros de instrucición primària. Á 14 de agosto.

Data: 15/02/1847 14/08/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província d'un llistat en què s'especifica el nombre de mestres que hi 
ha al Masnou i les titulacions que tenen.
Còpia del títol de mestre d'Antoni Fermens Perera, natural del Bruc.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Títol/Oficial Mestre

-
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Any/expedient 1849/46

Títol formal: Escrituras públicas de fianza. Á 16 de agosto.

Data: 29/05/1849 13/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances vàlides per a les quintes i els impostos presentades per: Joan Ribas, Francesc Tomàs, Cristòfol Alsina, Joan Castells i Pla, 
Joan Martí, Pere Ballester, Joan Duran a l'Alcaldia del Masnou indicant el fiador, el vaixell en què embarquen i la seva destinació.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fiança Impost Marinos Quinta

-

Any/expedient 1849/47

Títol formal: Espediente de remisión al Jefe Político del duplicado del maestro y pasante. Á 18 de junio.

Data: 16/04/1849 05/01/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de la certificació en què consta el sou lliurat pel primer trimestre de l'any 1849 al mestre de l'escola pública tramès al cap 
superior polític, president de la Comissió Provincial d'instrucció.
Llistats en què consten les trameses de les certificacions del 2n, 3r, i 4t trimestre de l'any 1849.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mestre Nòmina

-

Any/expedient 1849/48

Títol formal: Parte semanal al señor Governador de Mataró. Á 5 de agosto.

Data: 10/11/1849 24/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat enviat el 10 de novembre del 1849 per l'Alcaldia al governador militar de Mataró en què informa de la inexistència de 
problemes de seguretat pública.
Referències ha l'enviament de dos comunicats iguals el 17 i el 24 de novembre del 1849.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Ordre/Públic

-

Any/expedient 1849/49

Títol formal: Espediente de ejecución de la quinta de 1849. Á 20 de agosto.

Data: 04/06/1849 02/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 51

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de dos comissionats, Jaume Alsina i Manel Viladevall, per encarregar-se de gestionar la quinta del 1849. 
L'Alcaldia elabora llistats del solters subjectes a la quinta i resol les irregularitats sorgides quan el mosso estan cridats en dos 
poblacions diferents o bé quan els mossos no volen pagar. 
Partides de bateig presentades a l'Alcaldia del Masnou per mossos per lliurar-se de la quinta
Llistat de tots els quintos classificats per carrers.
Actes de l'elecció del quintos. Certificacions del pagament de la quinta del 1849 a la Caixa de Barcelona.

Tema: Serveis militars

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "En 24 de agosto 1849- Se firmó la escritura con la empresa Mayol para la presentación de un susti- 
/ tuto al precio de 17 onsas"

Paraules clau: Quinta Lleva Substitut

-

Any/expedient 1849/50

Títol formal: Recibo de los utensilios facilitados al sargento de carabineros. Á 31 de agosto.

Data: 31/08/1850 31/08/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys en què consta que el sergent Lorenzo Pérez no ha pagat els mobles des del juny 1849 fins al gener del 1850, del 
pagament del deute i del pagament del lloguer dels mobles fins el setembre del 1849.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa"Cada una 2 reales 8 maravedís al mes".

Paraules clau: Carrabiners Allotjament Deute

-
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Any/expedient 1849/51

Títol formal: Documentos de Vicente Gabaldá detenido mandado á este pueblo por el señor Gefe Político. Á 25 de agosto.

Data: 24/08/1849 25/08/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del govern Polític de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou en què s'ordena vigilar el pres Vicente Gavaldà que ha estat 
enviat al Masnou, acusat d'indocumentat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presos Vigilància Confinament

-

Any/expedient 1849/52

Títol formal: Espediente de Juan Bertran sobre construcción de una contrapared á la parte del torrente de su casa. De 3 de 
junio de 1845 á 15 de setiembre 1849.

Data: 05/08/1844 15/09/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 53

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos d'obres per a construir una paret per evitar els danys de les rierades del torrent de l'Indià del terreny 
presentades a l'Alcaldia del Masnou i al Govern Polític de la Província pel propietari Joan Bertran, presentades en 1844, 1845, 1847 
i 1848.
Informes dels arquitectes municipal.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "1847 y 1848 / otra instancia decretada / terreno 308 / sección 280 / (total) 588 / En 15 de setiembre 
1849 pagó solamente 548".
Inclou plànol de 1848 del torrent de l'Indià, que es troba a la planera.

Paraules clau: Torrent Obra Privada

-

Any/expedient 1849/53

Títol formal: Espediente de ecsenciones de don José Estaper y Cuyás. Á 27 de setiembre.

Data: 20/10/1849 10/12/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'exempció de la quinta per malaltia presentada per Josep Antoni Estaper en nom del seu fill Josep Estaper a l'Alcaldia del 
Masnou, adjuntant certificats mèdics descrivint la seva malaltia, i testimonis. Excusa presentada per Josep Antoni Estaper per no 
haver sol·licitat l'exempció en el termini establert. Decret d'acceptació de la seva petició i les excuses.

Tema: Serveis militars

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Original está unido al de la quinta del 1849".

Paraules clau: Quinta Lleva Exempció

-

Any/expedient 1849/54

Títol formal: Espediente de entrega de las ropas y efectos que fueron de Domingo Rogel, muerto por la máquina del 
ferrocarril. Á 29 de octubre.

Data: 27/10/1849 29/10/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del jutge de Primera Instància de Mataró a l'Alcaldia del Masnou d'entregar tots el objectes i efectes que pertanyien a 
Domènec Rogel, mort per el ferrocarril, i que venen enumerats en un inventari a Ventura Sebastià i Botella i Rosa Riart. L'Alcaldia 
informa al jutge que ha seguit l'ordre i ja ha fet entrega dels objectes.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat dels principals electors i contribuents del Masnou fet el 26 
d'octubre del 1849.

Paraules clau: Atropellament Ferrocarril Bens

-

Any/expedient 1849/55

Títol formal: Espediente del pordiosero Juan Martín que murió de un ataque de apoplegia. Á 4 de noviembre.

Data: 21/03/1847 04/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Passaport expedit a nom de Juan Martín, natural de Madrid, per anar de Tiana a Terrassa.
Notificació de l’alcalde del Masnou al rector de sant Pere en què informa que el mort que va enterrar el 3 de novembre es deia Juan 
Martín.
Llistat dels diners recollits per pagar les despeses de l'enterrament de Joan Martí.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Defunció Passaport Beneficència

-
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Any/expedient 1849/56

Títol formal: Espediente sobre ecsoneración del cargo de consejal de don Pablo Oliver. Á 21 de noviembre.

Data: 21/11/1849 11/12/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Pau Oliver a l'Alcaldia del Masnou i al Govern Polític de la Província demanant la seva exoneració del 
càrrec de regidor tot al·legant una mala salut. 
El Govern Polític estudia el cas, l'Alcaldia del Masnou fa un informe sobre la petició i finalment s'accepta la petició.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Regidor Exoneració

-

Any/expedient 1849/57

Títol formal: Liquidación del 4% de inmuebles y 3 reales y 30 maravedís % y 1% de subsidio. Á 24 noviembre.

Data: 24/11/1849 24/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions expedides pel Banc Nacional de San Fernando en què consten les quantitats lliurades al secretari municipal 
Bonaventura Feu per les despeses de recaptació dels impostos de consums, béns immobles i subsidi industrial i de comerç.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1849/58

Títol formal: Espediente de los niños declarados pobres para ir a la escuela. Desde 10 de febrero de 1847 hasta 5 de 
diciembre del 1850.

Data: 30/01/1847 01/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 62

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades l'adreça) 
presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la gratuïtat de 
les classes i el material.
Acord de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten el llistats d'alumnes que han presentat una sol·licitud i si han 
estat o no admesos com a pobres entre 1847 i 1850

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar de contribució un veí en blanc.

Paraules clau: Beques

-

Any/expedient 1849/59

Títol formal: Espediente de informe de la solicitud de José Sala electo consejal para 1850. Á 7 de diciembre.

Data: 07/11/1849 19/12/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Josep Sala a l'Alcaldia del Masnou i al Govern Polític de la Província demanant la seva exoneració del 
càrrec de regidor tot al·legant que el càrrec l'afecta personalment i al seu negoci.
El Govern Polític estudia el cas, l'Alcaldia del Masnou fa un informe sobre la petició i finalment es desestima la petició la petició.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Regidor Exoneració

-

Any/expedient 1849/60

Títol formal: Testimonios de propios y arbitrios de 1848. De 31 de diciembre de 1848 para 1849.

Data: 03/12/1848 05/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou en què consten les quantitats que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels 
arbitris i béns propis del Masnou en l'any 1848, i el percentatge que l'Alcaldia ha de lliurar a la Hisenda Central.
Carta d'Íñigo Moreno al secretari municipal del 1849 en què tracta sobre el retard en la tramitació d'un expedient.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propios 3531 reales 12 / Arbitrios 24603 reales / 679 / 1227 / total 1900".

Paraules clau: Propis/Arbitris Comptes

-
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Any/expedient 1849/61

Títol formal: Comisión de estadística. Á 31 de diciembre.

Data: 30/10/1848 22/10/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 129

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia de Gerard i Josep Antoni Estaper Maristany en què sol·liciten un canvi de residència.
Circulars del cap superior polític de la província i la secció d'Estadística Territorial de Barcelona sobre la creació i funcionament de 
l'estadística de la riquesa rústica i urbana.
Llistats dels mariners que sol·liciten ser exclosos del cens electoral perquè al·leguen que no tenen propietats. Llistats de 
contribuents elegibles o no elegibles. Llistats de propietaris de finques rústiques. Llistats de contribuents de l'impost de riquesa 
rústica i urbana. Llistat de la repartició de la contribució dels béns immobles, cultiu i ramaderia de 1849 dels pobles de Premià, Teià i 
Vilassar.
Creació de la comissió per elaborar el cens de la riquesa rústica i urbana de les poblacions del Masnou i Premià. Esborranys dels 
estudis de la comissió. Llistat dels perits repartidors escollits entre els veïns. Llistats de veïns convocats per escollir als perits. Llistat 
dels carrers de la població.

Tema: Administració general

Observacions: La camisa està en molt mal estat però la resta de l'expedient es conserva bé.
Plànol en què consten els límits del Masnou i Alella de Mar.

Paraules clau: Marinos Premià Estadística Terme Padró/Habitants

-

Any/expedient 1849/62

Títol formal: Cupo para la manutención de los cuerpos fijos. Á 30 de abril.

Data: 30/04/1849 22/10/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del capità general de l'Exèrcit informant de la quantitat que ha de recaptar el Masnou per la contribució del terços fixos.
Repartició de la contribució entre els contribuents. Reclamació del Govern de la Província a l’Alcaldia del Masnou per impagament 
de la contribució del 1849 i imposició d'una sanció de 200 rals de billó.
Justificacions presentades per l’Alcaldia del Masnou pel retard del pagament.
Model de butlletes que s'enviaven als contribuents informant-los de la quota que havien de pagar per la contribució dels terços fixos 
l'any 1849.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "13840 reales de vellón / Repartimiento de 3460 reales 2 maravedís".
Carta de Miguel Elias a Bonaventura Feu parlant dels treballs fets per l'estadística general de l'any 1849.

Paraules clau: Exèrcit Impost Estadística

-

Any/expedient 1849/63

Títol formal: Relación de los precios de granos y demás frutos de 1º necesidad. Á 30 de junio.

Data: 01/03/1849 17/08/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern polític enviada a l’Alcaldia del Masnou en què reclama els comunicats trimestrals i quinzenals amb els preus 
dels cereals, el pa i els altres productes de primera necessitat.
Circulars dels 31 de maig i del 30 de juny de 1849.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Estados trimestrales boletín número 53 de 1848".

Paraules clau: Control Pa Preu

-

Any/expedient 1849/64

Títol formal: Espediente para la formación de las listas de electores para la elección de consejales para 1849. Desde 21 de 
enero hasta 24 de agosto.

Data: 24/06/1849 16/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 61

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Circular del Govern Polític en què s'ordena la celebració d'eleccions municipals.
Llistats d'electors rectificats de l'any 1849. Llistats dels electors elegibles i no elegibles per les eleccions per escollir els regidors de 
1850.
Peticions presentades per Josep Antoni Estaper i per Francesc Viladevall per ser exclosos de les llistes del cens. Denegació de les 
peticions per part de l’Alcaldia.
Elecció dels regidors per districtes. Actes i esborranys de l'elecció, escrutinis per districtes, bans amb els resultats i les rectificacions 
posteriors a les reclamacions.
Llistats de les peticions d'exclusió de les llistes i els càrrecs.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
La camisa es troba en mal estat però la resta de l'expedient presenta bon estat.

Paraules clau: Cens Eleccions Municipal

-
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Any/expedient 1849/65

Títol formal: Espediente sobre la muerte de Antonia Reig. Á 27 de enero.

Data: 27/01/1849 27/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys d'unes notes del secretari en què s'especifica la defunció d’Antònia Serrat, vídua de Ramon Reig, natural de Torelló, a la 
masia de Can Antich, terme municipal del Masnou i parròquia d'Alella. També s'especifica la procedència, edat i causa de la mort de 
la difunta.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Defunció

-

Any/expedient 1849/66

Títol formal: Espediente contra doña Madrona Camps sobre pago de 400 reales al Ayuntamiento de Alella. Desde 30 de 
octubre de 1848 hasta 10 de abril de 1849.

Data: 09/10/1848 03/10/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de l’Alcaldia d’Alella d'un deute, el pagament de 400 lliures per l'arrendament de l'hostal entre 1844 i 1845, a Madrona 
Camps i la sol·licitud d'embargament dels béns a Madrona Camps per part d’Alcaldia del Masnou per pagar el deute.
Vist-i-plau del Govern Polític de la Província.
Actuació de l’Alcaldia del Masnou com a intermediari entre l’Alcaldia d'Alella, la Diputació i Francesc Camps.
Referències del conflictes d'expropiació d'un terreny pel ferrocarril entre Francesc Camps i l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat de contribuents que paguen l'impost del consum de vi.

Paraules clau: Alella Embargament Arrendament Ferrocarril Vi

-

Any/expedient 1849/67

Títol formal: Espediente de los guarda frutos de viñas de 1848. Á 10 de febrero.

Data: 10/02/1849 10/02/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de l'Alcaldia de Teià enviada a la del Masnou en què sol·licita el pagament del guardafruïts corresponent a l'any 1848.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Collita Impost Teià Queixa Vigilància

-

Any/expedient 1849/68

Títol formal: Relaciones de las fincas y terrenos que ocupa la via del ferrocarril en la jurisdicción del Masnou.

Data: 17/07/1849 07/08/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes de l’Alcaldia del Masnou sobre les sis fulles del padró de finques rústiques que corresponen al ferrocarril en què consta 
que aquesta ha presentat com seus uns terrenys la propietat dels quals encara està per determinar. Reclamació presentada a 
l'empresa per part de l’Alcaldia perquè rectifiqui i faci constar que els terrenys no són seus.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un paper segellat en blanc de l'any 1834.

Paraules clau: Ferrocarril Queixa

-

Any/expedient 1849/69

Títol formal: Registros de requisitorias de los juzgados.

Data: 22/12/1848 19/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 121 requisitòries rebudes per a la captura de presos pròfugs a l'Alcaldia del Masnou l'any 1849.

Tema: Seguretat pública

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.

Paraules clau: Requisitòries Presos Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1849/70

Títol formal: Registro de circulares de varias autoridades.

Data: 19/01/1849 21/11/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 22 còpies dels oficis i circulars rebuts en l'Alcaldia del Masnou d'autoritats civils i militars al llarg de l'any 1849, en les 
quals s'especifica quan i què se'ls va contestar.

Tema: Administració general

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.

Paraules clau: Correspondènci
a

-

Any/expedient 1849/71

Títol formal: Bagages 1849.

Data: 26/01/1849 26/01/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que tenen una empresa de transports, dels preus dels seus servis i dels serveis de bagatges que han realitzat l'any 
1849.
Llistat de les quantitats recollides en la recaptació dels serveis de bagatges en els dos semestres de l'any 1849.

Tema: Proveïments

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Impost Transport Cavall Recaptació

-

Any/expedient 1850/01

Títol formal: Estados de los nacidos, casados y muertos. Desde 1 de enero á 31 de diciembre.

Data: 01/04/1850 02/01/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats dels nombres de veïns i ànimes que constaven al Masnou i al barri unit d'Alella de Mar a principis de l'any 1850, enviats per 
l'Alcaldia del Masnou al cap superior polític de la província.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Defunció Matrimoni Naixement

-

Any/expedient 1850/02

Títol formal: Testimonios de propios y arbitrios del año 1849. De 31 de diciembre de 1849 para 1 de enero de 1850.

Data: 31/12/1849 31/12/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou en què consten les quantitats que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels 
arbitris i béns propis del Masnou en l'any 1849, i el percentatge que l'Alcaldia ha de lliurar a la Hisenda Central.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propios 4193 reales 17, 838 reales 24 / Arbitrios 21788 reales, 1989 reales 14 / total 1928 reales 4 
/ Pagado".

Paraules clau: Arrendament Impost Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1850/03

Títol formal: Matricula de subsidio industrial y de comercio. Desde 3 de mayo hasta 8 de mayo.

Data: 03/04/1849 08/05/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de la matricula dels subsidi dels vaixells de l'any 1850. (en que consta el nom del vaixell, el capità i la classe i la quota que va 
pagar).
Modificacions de la matrícula del subsidi del segon semestre de 1849 i la seva aprovació per part de l'intendent.
Reclamacions presentades per Jaume Sensat i els propietaris de la Fàbrica de Cordes, Josep Llimona i socis, presentades a 
l'intendent de la província i a l'alcaldia, informes sobre sol·licituds i decrets pels quals s'accepten o no.
Models de les butlletes de pagament.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 23478 reales / Recargo de 2 maravedís 1381 reales 2 / (total) 24859 reales 2 / Adición / 1º 
155 reales 22 / 2º 1852 reales 32 / 4º 270 / 2278 reales 20 / Corderes 2127 reales 22 / (total) 4396 reales 8".

Paraules clau: Marinos Vaixell Impost IndústriaComerç

-
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Any/expedient 1850/04

Títol formal: Licencias para la venta de sal al por menor. Á 5 de enero.

Data: 05/01/1850 22/02/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la gabella de Mataró, per ordre de l'Administrador de Contribucions Indirectes de la Província enviada a l’Alcaldia del 
Masnou en què reclama el llistat de les persones que es dediquen a la venta de sal al menor i han demanat una llicència l'any 1850.
Llistat dels 21 veïns que han demanat la renovació de la llicència per vendre sal al Masnou en l'any 1850 i han pagat la tarifa 
establerta, tramès per l'alcaldia a la gabella de Mataró.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sal Llicència

-

Any/expedient 1850/05

Títol formal: Espediente para la provisión de la escuela de niñas. Desde 4 de octubre de 1849 hasta 17 de enro de 1850.

Data: 20/08/1848 26/08/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament, aprovat pel Govern Civil de la Província i la Comissaria Provincial, de Dorotea Catalina Rodríguez com la mestra de 
l'escola pública per a nenes del Masnou.
Creació, per ordre de la comissió provincial, de l'escola de primera ensenyança pública per a nenes del Masnou.
Condicions i deures del càrrec acordades per la comissió municipal d'instrucció pública.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "En 30 de noviembre de 1849 se le dio posesión y / desde 1 de enero de 1851 corre el salario / Se 
rectificó la posesión en 25 de enero de 1850 / Maestra / doña Dorotea Catalina Rodríguez"

Paraules clau: Centre Mestre

-

Any/expedient 1850/06

Títol formal: Espediente de Gabriel Barrera de Tayà. Desde 27 de noviembre de 1848 hasta 22 de enero de 1850.

Data: 27/11/1848 31/01/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a construir una tanca de pites (plantes) presentada a l'Alcaldia del Masnou i al Govern de la 
Província els anys 1848 i 1849 per Gabriel Barrera, propietari d'un terreny situat entre la carretera real i el ferrocarril.
Denegació de totes les peticions. Informes de l'Alcaldia en què justifica la denegació de la petició.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Ferrocarril

-

Any/expedient 1850/07

Títol formal: Espediente para el nombramiento de la Junta Municipal de Beneficència en terna. Desde 2 de mayo de 1849 
hasta 25 de enero de 1850.

Data: 29/04/1849 25/01/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels vocals de la Junta de Beneficència Municipal pels anys 1849 i 1850. Terna presentada al governador civil perquè triï els 
membres de la junta. Nomenament dels membres escollits. Circulars del governador sobre la durada en el càrrec dels membres de 
la junta.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Instalada en 12 de octubre".

Paraules clau: Junta Beneficència Municipal

-

Any/expedient 1850/08

Títol formal: Bando de buen gobierno aprobado por el Jefe Gobernador de la Província. Á 10 de enero.

Data: 10/01/1850 08/01/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal aprovant el ban de bon govern municipal enviat al cap superior polític de la província. Aprovació del ban pel cap 
superior polític notificada a l'alcaldia del Masnou. Avís públic notificant l'aprovació del ban i la seva exposició en lloc habitual perquè 
tots els veïns el puguin llegir
Llistat de les multes imposades a un grup de venedors de la plaça perquè havien manipulat els pesos i mesures.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1850/55.

Paraules clau: Disposició Municipal Sanció Pesos/Mesures

-
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Any/expedient 1850/09

Títol formal: Utensilios para la torre telegràfica de Montgat. Desde 25 de enero a 9 de diciembre.

Data: 29/01/1849 31/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de despeses de la torre telegràfica entre 1849 i 1851. Factures presentades dels subministraments lliurats a la torre 
telegràfica pel Masnou, Alella, Montgat, Tiana i Teià. Divisió dels períodes en què cada una de les poblacions és responsable dels 
subministraments de la torre.
Correspondència entre la Comandància militar de Mataró i l'Alcaldia del Masnou sobre els subministraments de la torre i els canvis 
de necessitats segons les estacions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1º por 12 camas a José Xicola a 24 reales 288 reales / 2º por 6 sillas a Jayme Domènech a 8 
reales 48 reales / 31 Por una mesa 20 reales / 4º cuenta de Ribas por gergones, sabanas etc. 1828 reales 20 / por la diferencia de 
mantas 63 reales / 5º por paja y portes de las camas de Tayà 136 reales 17 / 6º picos azadones de Tiana 204 reales / (total) 2588 
reales 3 / Corresponde a Masnou 1294 reales / A tayà 432 reales / A Alella 432 reales / A Tiana 432 reales / Difa 2º 2590 reales".

Paraules clau: Torre Alella Tiana Teià Montgat

-

Any/expedient 1850/10

Títol formal: Estima de bienes. Desde 12 de febrero á 19 de diciembre.

Data: 18/12/1849 27/10/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 29

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels béns que tenien en el moment de la seva mort o la valoració dels béns feta pel secretari i l'alcalde del Masnou 
de: Gabriel Pagès i Bertran, Pere Torrent, Francesc Oliver, Antoni Alsina Mitjans, Tomàs Millet i Rosés, Pere Feu, Mateu Pagès 
Maristany, Tomasa Fontanills, Bru Vidal, Joan Botey i Soler.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Juan Botey de Tayá / Gabriel Pagés y Bertran / Tomasa Fontanills, consorte de Pablo Vidal / Bruno 
Vidal / Mateo Pagés y Maristany / Tomás Millet Roses / Francisco Oliver y Barba / Pedro Antonio Llampallas / Francisca Torrents, 
viuda".

Paraules clau: Herència Bens Defunció

-

Any/expedient 1850/11

Títol formal: Solicitudes de permiso para salir á viage los consejales. Desde 20 de febrero á 28 de agosto.

Data: 20/02/1850 29/08/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’excedència per viatjar a Montevideo, Nueva Orleans, Charleston, Cadis, Sevilla presentades al Govern Polític de la 
Província pels membres del consistori municipal: Jaume Millet, Silvestre Sampere, Isidre Maristany Isern, Josep Sala.
Acceptació de l'excedència pel Govern Polític.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Excedència Regidor

-

Any/expedient 1850/12

Títol formal: Relación de los individuos de tropa que han pasado á este pueblo para la curación. De 1 de marzo hasta 10 de 
mayo.

Data: 01/03/1850 10/05/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació dels soldats que han estat enviats al Masnou perquè siguin curats pel metge anglès Mr. Robert. 
Notes enviades a l'Alcaldia del Masnou informant de l'arribada de tres soldats perquè siguin curats d'una malaltia de la vista per Mr. 
Robert, al Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions:

Paraules clau: Metge Exèrcit

-
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Any/expedient 1850/13

Títol formal: Instancias presentadas. Desde 4 de marzo hasta 28 de diciembre.

Data: 10/06/1848 05/11/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 83

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, mines o trams de mines o clavegueram presentades a 
l'Alcaldia del Masnou entre 1848 i 1851 per: Pere Suñol, Miquel Martí, Josep Feu, Jeroni Millet i Bosch, Gabriel Sanjuan, Maria 
Ramentol, Antoni Maristany, Joan Bertran, Rosa Millet, Isidre Fàbregas, Jaume Alsina, Joan Casals Coll, Jaume Millet, Pere 
Ballester, Joan Millet i Bertran, Tomàs Fàbregas, Antonia Bertran, Josep Feu, Joan Sanjuan, Antoni Gibernau, Joan Rusiñol, Josep 
Ribas, Pere Arnó, Margarita March muller d'Esteva, Antoni Maristany, Joan Pagès Pere Sust, Francesc Torras, Francesca Casas i 
Sors, Jacint Maristany, Pere Maristany.
Decret que nomena un arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la complexitat de l'obra. Informes 
d'en Garriga i Roca i els altres arquitectes. Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Dintre de l'expedient hi ha un esborrany en el qual consta l'existència de venedors il·legals al Masnou.
Els veïns de la llista poden presentar més d'una petició però en el llistat només consten 1 sola vegada.

Paraules clau: Obra Privada Clavegueram Mina Venta/Ambulant

-

Any/expedient 1850/14

Títol formal: Formación de la matricula de subsidio. Desde 12 de marzo hasta 1 de julio.

Data: 28/09/1849 12/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Aprovació de les addicions en la matrícula del subsidi de l'any 1850 per part de l'administració de Rentes directes de la Província. 
Model de les butlletes de notificació de l'impost als contribuents.
Llistat de la matricula dels subsidi dels vaixells de l'any 1851. (en que consta el nom del vaixell, el capità i la classe i la quota que va 
pagar). Petició de l'ajudantia Militar de marina del Masnou en què sol·licita el llistat de vaixells que s'han donat de baixa en la 
matrícula del Masnou.
Llistat dels contribuents que pagaran la matrícula per l'any 1852 en què s'especifica classe i la quota.
L'administració de rentes directes sol·licita el percentatge que s'ha cobrat per la recaptació del subsidi.

Tema: Hisenda

Observacions: Les dates de l'expedient són aproximades perquè en alguns documents simples tan sols consta l'any.

Paraules clau: Impost Repartició IndústriaComerç

-

Any/expedient 1850/15

Títol formal: Documentos de seguridad pública recibidos. Á 12 de marzo.

Data: 20/02/1850 28/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les llicències de seguretat pública expedides pel 1850. 
Llistats, dels documents expedits i rebuts l'any 1850 per l'Alcaldia del Masnou, i del que s'ha cobrat per aquests. 
Llistats dels documents de seguretat pública rebuts des de Barcelona i que s'han repartit entre els veïns sol·licitants entre el gener i 
l'agost del 1850.
Llistat dels comerços i activitats obligats a sol·licitar una llicència de seguretat pública.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un avís públic on s'informa del sacrifici de gosos sense amo a fi 
d'evitar propagació de la ràbia.
Nota del secretari en la camisa: "En 24 de diciembre de 1849 pasaportes de 70 reales, 280 reales / Pasa de 60 reales, 60 reales / 
En 12 de marzo de 1850 pasaportes de 200 reales, 800 realas / Día 9 de setiembre pases de 200 reales, 200 reales / (total) 1924".

Paraules clau: Gos Comptes Seguretat Passaport Permís

-

Any/expedient 1850/16

Títol formal: Escrituras publicadas de fianza. Desde 4 de abril á 8 de marzo.

Data: 08/03/1850 04/04/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances vàlides per a les quintes i els impostos presentades per: Josep Ramentol i Botey i Josep Casals a l'Alcaldia del Masnou 
indicant el fiador, el vaixell en què embarquen i la seva destinació.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fiança Marinos Impost Quinta

-
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Any/expedient 1850/17

Títol formal: Registro de los individuos del exèrcito, que pertenecen a la reserva, que residen en este pueblo. Á 25 de abril.

Data: 25/04/1850 30/04/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre dels homes de la reserva de l'exèrcit que viuen al Masnou.
Passaport de Josep Ferran firmat pel quadre de reserva del 3r batalló de la zona número 8 lliurat a l'alcaldia del Masnou. Ofici de 
l’Alcaldia del Masnou al comandant del quadre de reserva informant de la inscripció de Josep Ferran com a nou veí del Masnou i del 
seu viatge de tres dies a Barcelona per resoldre assumptes personals.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exèrcit Reserva Control

-

Any/expedient 1850/18

Títol formal: Espediente de los cereros y la obra de la Iglesia. Á 10 de octubre.

Data: 10/06/1850 10/10/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa presentada pels comerciants de cera del Masnou, Domènec Bori i Ramon Cabús, a l’alcaldia en la qual plantegen que els 
obrers de la parròquia de Sant Pere venen cera sense permís i no respecten les normes establertes sobre la venda de cera. 
Resposta dels obrers de la parròquia sobre la queixa en la qual al·leguen que no compren als comerciants del Masnou perquè són 
més cars que els de Barcelona i Mataró, per tant quan baixin els preus els hi compraran a els la cera.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cera Parròquia Moral/Culte

-

Any/expedient 1850/19

Títol formal: Encabezamiento de consumos para el año 1850. Desde 9 de setiembre de 1849 hasta 23 de mayo de 1850.

Data: 20/08/1849 10/08/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que venen carns, oli, sabó, licors i aiguardent al Masnou l'any 1850. Llistats dels contribuents cridats per escollir 
els representants que repartiran l'impost entre els contribuents
Llistat de l'encapçalament de l'impost de consums per l'any 1850. 
Comunicats i ban informant i recordant que han de pagar impost i han de donar les dades per fer correctament la repartició de 
l'impost
Condicions acordades per l'Alcaldia del Masnou per l’arrendament l'any 1850 de l’impost de consums.
Creació de la comissió per a la repartició de l’impost de consums per l’any 1850. Augment de mig duro en l'any 1850 de l'impost de 
consums ordenat per l'Administració de Contribucions Directes. 
Poders atorgats a Ramon Zabala i Bonaventura Feu per negociar la rebaixa de l'impost dels consums en l'administració de rentes 
indirectes.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una queixa dels veïns per l'obligació allotjar tropes a l'estiu en cases 
en les quals el cap de família està de vistge i només hi ha dones soles.
Dintre de l'expedeint hi ha un full de paper segellat de l'ny 1849 en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cupo 36000".

Paraules clau: Impost Recaptació Repartició Consums Allotjament

-

Any/expedient 1850/20

Títol formal: Renovación de la Junta de Sanidad. Desde 12 de enero de 1849 hasta 26 de mayo de 1850.

Data: 12/01/1849 19/06/1849

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Renovació i ampliació de la Junta de Sanitat del Masnou per l'any 1849.
Correspondència entre la Junta de Sanitat del Masnou i la Junta de Sanitat del partit de Mataró.
Sanció imposada pel cap superior polític per no informar de la constitució de la Junta de Sanitat. Reclamacions presentades per 
l'Alcaldia sobre la sanció. Informes sobre la creació i la renovació de la Junta.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Nota del secretari en la camisa: "Ampliación de la misma".

Paraules clau: Junta Sanitat Sanció

-
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Any/expedient 1850/21

Títol formal: Espediente de nombramiento de péritos repartidores para el año 1850 y operaciones de los mismos. Desde 3 
de octubre de 1849 hasta 29 de mayo de 1850.

Data: 30/10/1849 29/05/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 50

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició de l'impost de béns immobles, cultiu i ramaderia per l'any 1850 aprovada per l'Administració de Rentes.
Correspondència entre l'Administració de Rentes i l'Alcaldia sobre el retard en la repartició i recaptació. Justificacions de l’Alcaldia.
Creació de la comissió de la repartició de l'impost. Llistat dels seus membres. Nomenaments dels perits repartidors per 1850.
Llistats de carrers i cases del Masnou i Premià de Mar. 
Reclamació de la secció d’Estadística Territorial de la província en què sol·licita la presencia dels perits que formaren la Junta que 
feu estadística general del territori al Masnou perquè firmin el document final.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient hi ha dos esborranys un és una notificació en blanc de la quantitat ha de pagar un veí no especificat per 
l'impost que grava les finques rústiques l'any 1849; i una nota en què tracta la voluntat de l'Ajuntament de plantar arbres en la 
Carretera Real que travesa el Masnou.

Paraules clau: Repartició Impost Arbre

-

Any/expedient 1850/22

Títol formal: Sobre cosecha, precio y peso de granos. Á 31 de mayo.

Data: 16/05/1850 31/05/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions de la Comandància Militar de Mataró dels comunicats en què s'especifiquen els cereals i altres subministraments 
lliurats per l’alcaldia a la Subhasta General de Provisions de la Capitania.
Estat dels subministraments del Masnou del 31 de maig del 1850.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Control Pa Subministramen Preu Exèrcit

-

Any/expedient 1850/23

Títol formal: Espediente de multas ecsigidas en papel de multa. Desde 1 d junio á 24 de agosto.

Data: 01/07/1850 24/08/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Aprovació de les sancions imposades per l'Alcaldia del Masnou pel Govern de la Província
Llistats de sancions imposades per l'alcaldia el total recaptat de les quals és 30 rals.
Descripció d'una de les infraccions del ban del bon govern en què es van veure afectats més de 20 veïns.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanció Ordre/Públic

-

Any/expedient 1850/24

Títol formal: Sobre riñas y heridas entre José Cotura (a) Patas y Juan Bautista Matamoros. Á 15 de junio.

Data: 11/06/1850 13/11/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de la baralla entre Josep Cotura i Joan Bautista Matamoros que tingué lloc el 11 de juny del 1850.
Obertura de les diligències ordenades pel Jutjat de primera Instància de Mataró. Recollida de testimonis per part de l'alcalde. 
Localització dels dos implicats. Condemna de 25 dies de presó i una multa de 10 duros a Josep Cotura. 
Notificació de l'entrada i la sortida de la presó municipal de Josep Cotura presentada al jutge de Mataró.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/Públic Baralla Sanció

-
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Any/expedient 1850/25

Títol formal: Espediente de la fiesta de Sant Pedro. Á 15 de junio.

Data: 15/06/1850 23/11/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, Josep Maristany, de fer un ball i un envelat per celebrar 
la festa patronal de Sant Pere de l'any 1850, en la zona de l'antiga plaça municipal.
Reclamacions presentades per la Comandància Militar de Marina a l’alcaldia i al Govern de la Província perquè s'ha celebrat el ball 
en uns terrenys que estan sota seva jurisdicció i ella no ha donat cap permís.
Informes sobre el cas presentats per totes les parts. Resolució final del Govern de la Província.
Ordre del Govern de la Província en què obliga a que l’alcaldia faci anar al major nombre de veïns a l'ofici de festa major que es 
celebrarà per Sant Pere.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Festivitat Ball Queixa Moral/Culte

-

Any/expedient 1850/26

Títol formal: Espediente de remisión del recibo duplicado del maestro y maestra. Á 16 de junio.

Data: 16/06/1850 13/05/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels mestres de primera educació que regenten les escoles públiques l'any 1852 tot especificant el seu currículum. 
Llistat dels rebuts del sous per duplicats dels mestres de les escoles públiques enviats a la Comissió d’Instrucció Primària de la 
Província trimestralment en 1850. 
Model de l’imprès dels rebuts enviats.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mestre Nòmina

-

Any/expedient 1850/27

Títol formal: Adición á la matricula de subsidio de 1850. Á 24 de junio.

Data: 24/06/1850 24/06/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'inclusió de Jaume Camps en la matrícula del subsidi d'indústria i comerç del Masnou per l'any 1850.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç

-

Any/expedient 1850/28

Títol formal: Sanidad. Sobre la conducción á éste del cadáver de José Lluch. Médico inglés. Á 24 de junio.

Data: 22/06/1850 06/08/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia de l'arribada al Masnou d'un cadàver sense identificar presentada per la Junta de Sanitat del Masnou.
Obertura de les diligències per esbrinar-ne les dades. Recollida de testimonis i descoberta de les dades del mort. Es tracta de Josep 
Lluch, espòs de la dida llogada pel farmacèutic, Josep Casassa. Permís per l'enterrament i la notificació a la Junta provincial.
La Direcció del Govern de la Província reclama a l'Alcaldia del Masnou perquè ha denegat un passaport al treballador del ferrocarril, 
Antoni Pujadas.
Govern Polític de la Província prohibeix al metge anglès Robert Roberts exercir alhora com a metge i farmacèutic. Tan sols li permet 
exercir com a metge després de presentar un títol que acrediti els seus estudis.

Tema: Sanitat

Observacions:

Paraules clau: Trasllat/Mort Metge Títol/Oficial Ferrocarril Junta

-

Any/expedient 1850/29

Títol formal: Desembarco de los restos de Cipriano San Juan, muerto en América. Á 19 de junio.

Data: 19/06/1850 19/06/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició per a desembarcar el cos de Cebrià Sanjuan, mort en América i procedent de Santander, a fi d'enterrar-lo en el cementiri del 
Masnou. Acceptació de la petició.

Tema: Sanitat

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un informe d'una disputa del 1850.

Paraules clau: Cementiri Defunció Trasllat/Mort

-
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Any/expedient 1850/30

Títol formal: Sobre estracción de las señoras del colegio. Á 9 de julio.

Data: 09/07/1850 13/07/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia presentada per les famílies de Ramona Cuadra i Anna Rabell a la Direcció del Govern de la Província en les que sol·liciten 
que aquestes dues dones siguin obligades a retornar a casa seva perquè sense el consentiment familiar han ingressat en la 
congregació de la Concepció que regenta l'escola pública del Masnou.
Les dos dones declaren que només marxaran del convent per la força. 
Ordre del Govern de la Província de fer retornar les dues dones a casa seva i fer presentar a les dues dones i a les seves famílies 
davant el governador perquè avaluï el cas.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Centre Queixa Ordre/Públic

-

Any/expedient 1850/31

Títol formal: Sobre establecimiento de mesas para la venta de carnes. Á 14 de julio.

Data: 14/07/1850 06/09/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís per posar una taula de venta de carn a la carretera presentada a l'Alcaldia del Masnou per Pere Costafreda. 
Reclamació de Pere Costafreda al Govern Provincial en què denúncia el retard en la resolució de la seva petició.
Informe de l'alcaldia del Masnou i resolució del Govern en què ordena que es permeti a Pere Costafreda tenir la taula un cop hagi 
pagat tots els impostos.
Petició d’un permís per renovar el permís de les dues taules de venta de carn que té en la població de presentada a l'Alcaldia del 
Masnou per Josep Buscarons.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Carn

-

Any/expedient 1850/32

Títol formal: Espediente sobre solicitud de permiso para uso de arma. Desde 24 de setiembre de 1849 hasta 18 de julio de 
1850.

Data: 29/03/1849 21/09/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 28

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions acceptades de llicències de caça i protecció l'any 1849 i 1850 de: Josep Ferran i Roldós, Tomàs Grané i Carabí, Jacint 
Rosés, Salvador Oliveras, Joan Rubis, Cosme Farreras i Masriera, Francesc Torras.
Certificats de bona conducta, elaborats per l'alcalde del Masnou, adjunts a les peticions de llicències enviats a la Comandància 
Militar de Mataró
Llistats dels veïns que tenen una autorització per ús d'escopeta, dels veïns que gaudeixen d'un sou per jubilació i dels veïns que 
tenen una llicència de caça enviades a la Comandància Militar de Mataró.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Don Francisco Torras concedido / Jayme Fradera por el excelentísimo señor capitán general / Juan 
Rubis farmacéutico / Cosme Fareras y Masriera Herrero / Salvador Oliveras / Jacinto Ferrer Ortelano / José Ferran y Roldós / 
Tomás Grané y Carabí".

Paraules clau: Permís Armes Pensió

-

Any/expedient 1850/33

Títol formal: Heredas estraordinarias y urgentes. Á 25 de julio.

Data: 24/07/1850 27/07/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Comandància Militar de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en què ordena que reparteixi sense retards la correspondència 
urgent que li envia.
Notificació de l'enviament de la correspondència urgent del governador de Mataró als alcaldes de Teià, Alella i Tiana des del 
Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la Dipositària de l'Ajuntament del Masnou de l'any 1847.

Paraules clau: Correspondènci
a

Teià Tiana Alella

-
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Any/expedient 1850/34

Títol formal: Establecimiento de un 4º estanco a favor de Juan Mestres.á 26 de julio.

Data: 26/07/1850 26/07/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada per l'Administració de Rentes Estancades de Mataró a l'Alcaldia del Masnou informant-lo de la creació d'un quart 
estanc al Masnou i la seva adjudicació a Joan Mestre.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estanc Adjudicació

-

Any/expedient 1850/35

Títol formal: División de fincas y cargas con el Ajuntamiento de Tayá. Á 21 de agosto.

Data: 23/01/1833 21/08/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 46

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció comissionats representants de les poblacions de Masnou i Teià encarregats d'elaborar la repartició dels censos i les finques 
del comú que corresponen a cadascun dels pobles després de la segregació oficial del 1825.
aprovació del document final per part del Govern de la Província.
L’Alcaldia de Teià i informa a la del Masnou de la pensió del cens que deu al rector de Cerdanyola del Vallés.
Comptes de la divisió. Llistat dels censos que pagaven conjuntament Teià i el Masnou.
Informe de la compra dels terrenys en què posteriorment hi haurà l'hostal municipal, llistats dels drets de l'hostal.
Informes dels censals entre 1846 i 1850 que abans pagava Teià i ara paga el Masnou en què s'especifica les condicions de les 
pensions i els beneficiaris.

Tema: Administració general

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " Concluida en 1850 - vide acuerdos / aprovado por el señor Gobernador de la Província / en 21 de 
agosto de 1850".

Paraules clau: Teià Segregació Censos Hostal Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1850/36

Títol formal: Ecsamenes de niños de la escuela del común y de niñas del colegio de niñas a cargo de las señoras de la 
Concepción. Á 14 de agosto.

Data: 23/06/1850 15/08/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Exàmens de cal·ligrafia de vuit alumnes de l'escola pública.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " El día 23 de junio: habiéndose / repartido premios 68 medallas de plata / los días 14 y 15 de 
agosto / vide diario del 28 de agosto".
Tinta dels documents simples estan malmeten els documents.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades, s'han 
escollit la dates extremes que consten en la camisa.

Paraules clau: Examen Centre

-

Any/expedient 1850/37

Títol formal: Espediente de guarda municipal. Á 1 de setiembre.

Data: 27/08/1850 04/11/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat del repartiment de les despeses del guarda fruits de la collita del 1850, on consten els propietaris que han pagat i la quantitat 
que han pagat. 
Elecció del guarda fruits en la persona de Salvador Mercader. El seu nomenament i la notificació del nomenament al Govern Civil de 
la Província, i als propietaris de terres al Masnou però que viuen a Alella o Teià.
Circular del Govern Civil en què especifica com ha de ser i qui ha de ser responsable del sou del guarda fruit o guàrdia municipal 
rural.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " Salvador Mercader".
Dintre de l'expedient hi ha un esborrany d'una butlleta de pagament de la matrícula del subsidi d'industria i comerç del 5 de febrer 
del 1849.

Paraules clau: Collita Teià Alella Vigilància

-
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Any/expedient 1850/38

Títol formal: Remisión de las cuentas de los años 1846 y 1847. Á 6 de setiembre.

Data: 06/09/1850 06/09/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició feta per l'Alcaldia del Masnou al governador civil de la província en què demana que es retiri la sanció de dos-cents rals 
imposada als membres de l'Ajuntament del Masnou dels anys 1846 i 1847, acusats de lliurar amb retard a la Dipositaria Provincial 
els comptes anuals d'aquests anys, al·legant que no ho feren dintre del termini establert perquè estaven de viatge.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Comptes Municipal

-

Any/expedient 1850/39

Títol formal: Espedientes de cafés para jugar al Solo y Manilla. Á 7 de octubre.

Data: 08/10/1850 28/10/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades al Govern de la Província pels propietaris de cafès del Masnou: Josep Maristany, Martin Rossell i Joan 
Valldeneu, demanant permís per poder jugar als jocs de cartes coneguts com "solo", "manila" i "tresillo" sense fer apostes amb 
diners. Informes presentats per l'alcaldia sobre els local i els propietaris. Concessions de les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Joc Permís Cafè

-

Any/expedient 1850/40

Títol formal: Recomposición de la carretera general y calles.

Data: 24/09/1850 09/11/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de les destrosses provocades per les rierades que han afectat el Masnou el setembre i l'octubre de 1850 enviat per l’alcaldia 
del Masnou al Govern Polític de la Província responen a una circular en què demanava informació sobre els fets.
Reclamacions presentades per l’alcaldia al Govern de la Província en què sol·licita més diners per dur a terme les obres de 
reparació; i a l’alcaldia d’Alella en què sol·licita que condicioni la Riera d'Alella després dels aiguats.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un testimoni de Francisco Torras, presentat el 3 d'octubre del 1850, 
en un judici de pau.

Paraules clau: Torrent Via/Pública Reparació Judici Climatologia

-

Any/expedient 1850/41

Títol formal: Espediente de citación por el director del Gremio de Mar del Masnou al Ayuntamiento pleno dels mismo. Á 18 
de octubre.

Data: 15/10/1850 18/10/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany en què consta com es fa un judici de conciliació entre el Gremi de marina del Masnou i l'Alcaldia del Masnou.
Notificacions enviada per l'Alcaldia de Teià en què convoca als membres del consistori del Masnou a un judici de conciliació amb els 
representants del Gremi de Marina.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una carta presentada per Joan Vila oferint-se com enllaç amb 
administració provincial i central de l'Ajuntament i el secretari, i informador de les novetats legislatives que afecten a l'ajuntament.

Paraules clau: Marinos Judici Teià Sanció Disposició

-

Any/expedient 1850/42

Títol formal: Espediente de permisos para casarse á solteros menores de edad y huerfanas. Á 3 de noviembre.

Data: 01/11/1850 02/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions en què sol·liciten el permís per casar-se presentades a l'alcalde del Masnou per les òrfenes Eulàlia Iglésies i Vicenç 
Pagès. Certificats de concessió dels permís davant de testimonis. Certificat de l'alcalde del Masnou donant el permís per casar-se al 
orfe Joan Vidal.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un llistat amb 26 noms de carrers del Masnou

Paraules clau: Permís Matrimoni Alcalde Ordenació

-
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Any/expedient 1850/43

Títol formal: Espediente de ecsistencias de cigarros en los estancos. Á 30 de noviembre.

Data: 25/11/1850 30/11/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de l'inventari fet pel secretari, i enviat a l'Administració de Contribucions Indirectes i Rentes Estancades de Mataró tot 
seguint les seves disposicions, de la quantitat i tipus de tabac que hi havia en els quatre estancs del Masnou regentats per: Joan 
Ribas i Prats, Joan Ribas i Humet, Joan Mestres i Jacint Ferrer la nit del 30 de novembre del 1850. I ordre perquè els encarregats 
dels estancs passin a recollir els preus del tabac vigents a partir de l'1 de desembre del 1850.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Tabac Control Tabac

-

Any/expedient 1850/44

Títol formal: Espediente de estadística militar. Á 10 de diciembre.

Data: 10/12/1850 10/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estadística enviada al comandant militar del primer batalló de Mataró en què s'especifiquen dades sobre les professions més 
habituals de la població, els equipaments públics i militars que té la població, els subministraments que fa, i el combustible que 
s'utilitza. També inclou una descripció de la població i les distancies que el separen de les poblacions veïnes.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Exèrcit Fortificació Subministrament

-

Any/expedient 1850/45

Títol formal: Para tapar las cuevas y barracas. Á 11 de diciembre.

Data: 06/12/1850 29/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de l’Alcaldia del Masnou de destruir o tapar les barraques o forats que els propietaris rurals tenien en els camps per 
resguardar-se de la pluja.
Llistat dels propietaris de terrenys de cultiu del Masnou.
Notificacions de les alcaldies de Teià i Alella enviades a la del Masnou en què informa que ha notificat als propietaris de terres del 
Masnou que viuen en aquestes poblacions de la disposició.
Notificació de l'Alcaldia del Masnou al governador civil de Mataró de la destrucció de totes les barraques del Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Disposició Vigilància Teià Alella

-

Any/expedient 1850/46

Títol formal: Testimonios de los productos de propios y arbitrios. Á 20 de diciembre.

Data: 20/12/1850 20/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels resultats de les subhastes aprovades pel governador de la província dels arrendaments dels arbitris i béns propis 
del Masnou per l'any 1850.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " 20% propios de 1850 761 reales 6 / 5% de arbitrios idem 1154 reales".

Paraules clau: Arrendament Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1850/47

Títol formal: Espediente de albañiles que no pueden construir obras sino son dirigidas por arquitectos. Á 21 de diciembre.

Data: 21/12/1850 21/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l’alcaldia del Masnou enviada als paletes que s’esmenten en el document, en la qual se'ls informa que tan sols podran 
dirigir les obres els arquitectes i que si no segueixen aquesta norma se'ls sancionarà amb 500 rals de multa.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Disposició Obra Arquitecte

-
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Any/expedient 1850/48

Títol formal: Espediente para plantear la enseñanza de la agricultura. Á 1 de abril.

Data: 03/03/1850 01/04/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del governador civil de la província d'incloure entre les matèries d'estudi de les escoles l'agricultura, notificació a tots els 
mestres del Masnou de la nova disposició. 
Resposta dels mestres, després de recollir un exemplar del nou temari, en què notifiquen que ja l'han començat a estudiar.
L'Alcaldia notifica al governador civil que la seva disposició s’està complint.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Centre Mestre Temari

-

Any/expedient 1850/49

Títol formal: Sobre abonos de fortificaciones. Desde 26 de enero de 1848 hasta 2 de junio de 1850.

Data: 24/08/1848 14/09/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 89

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de disposicions sobre fortificacions.
Ordres del Govern Polític Provincial rebudes per l’alcaldia del Masnou de fortificació de la població i la desfortificació enviades a 
l’alcaldia entre 1848 i 1849, i de la construcció d'un allotjament per a les tropes de carrabiners
Llistats de despeses de les obres. Negociacions perquè part de les despeses de les obres es retornin a l’Alcaldia.
Llistats de les despeses de la fortificació i demolició de les fortificacions construïdes en la casa de Joan Fontanills.
Llistat de les despeses per subministrament a les tropes, als expresos i als presos pobres dels anys 1847, 1848 i 1849.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels regidors escollits en el 2n Districte del Masnou.

Paraules clau: Carrabiners Fortificació Presos Obra Regidor

-

Any/expedient 1850/50

Títol formal: Sobre aprensión de géneros a Manuela Martín por las rondas bolantes extraordinarias. Á 5 de febrero.

Data: 05/02/1850 11/02/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de la inspecció duta a terme per Domènec Casa representant de les "Rondas Volantes Extraordinarias del Principado" amb 
l'ajut de l'alcalde del Masnou, en la qual localitzen material tèxtil il·legal, especificat en un inventari que s'adjunta, en la casa de 
Manuela Martín. Obertura de diligències per castigar la infracció.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fàbrica Il·legal Control Sanció

-

Any/expedient 1850/51

Títol formal: Registro de capturas del año 1850.

Data: 24/12/1849 23/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registres trimestrals de les captures presentades pels alcaldes de la Província de Barcelona als jutges de primera instància 
especificant les dades personals, la descripció física del pres, el lloc des d'on el reclamen, el perquè i el butlletí oficial en el qual està 
la reclamació.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Presos Captura

-

Any/expedient 1850/52

Títol formal: Registro de circulares de varias autoridades.

Data: 31/12/1849 28/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les còpies dels oficis i circulars rebuts en l'Alcaldia del Masnou d'autoritats civils i militars al llarg de l'any 1850, en les 
quals s'especifica quan i què se'ls va contestar.
Registre dels veïns sancionats al Masnou durant l'any 1849

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Correspondènci
a

Sanció

-
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Any/expedient 1850/53

Títol formal: Regitro de requisitòrias circuladas por los juzgados.

Data: 22/12/1849 30/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 109 requisitòries rebudes per a la captura de presos pròfugs a l'Alcaldia del Masnou l'any 1849.

Tema: Seguretat pública

Observacions: En el registre es detecten dos tipus de lletres diferents.

Paraules clau: Requisitòries Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1850/54

Títol formal: Ampliación de la junta municipal de sanidad con tres vocales supernumerarios.

Data: 20/04/1850 06/06/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords i informes de la Junta de Sanitat Municipal del Masnou en què tracten les problemàtiques dels camins, l’escorxador, les 
escoles, el Quartell, el control dels aliments, la mala canalització de les aigües residuals, la manca d'un hospital i el safareig; i també 
de la modificació del nombre de membres de la Junta. Acceptació de les mesures plantejades per solucionar els problemes 
plantejats i la seva notificació al Govern Civil de la Província.
Circular de la secció de Sanitat del Govern Civil de la província en què sol·licita informació sobre les activitats del metge anglès 
Robert Roberts. L’alcaldia respon amb les poques dades que en té sobre aquest home.

Tema: Sanitat

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Dictamen hemitido por la comisión de Sanidad".

Paraules clau: Junta Sanitat Disposició Metge

-

Any/expedient 1850/55

Títol formal: Bando municipal.

Data: 10/01/1850 10/01/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ban municipal de l'any 1850 amb vint resolucions aprovades per l'Ajuntament del Masnou a fi de millorar la convivència ciutadana i 
el bon funcionament de la població.

Tema: Administració general

Observacions: No té títol, ni número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la 
sèrie basant-se en les dates de l'expedient.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1850/08.

Paraules clau: Disposició Municipal

-

Any/expedient 1851/01

Títol formal: Solicitudes sobre construcción. Desde 18 de enero hasta 8 de diciembre.

Data: 19/12/1849 27/03/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 50

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, trams de mines o clavegueram, proteccions per la 
baixada de torrents presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Joan Rusiñol, Joan Bertran, Esteve March, Cristòfol Alsina, Josep 
Ribas i Prat, Manuela Sabaldá, Martí Rossell, Antoni Antich, Pere Farreras, Fèlix Sanjuan, Francesc Alsina, Antoni Maristany, 
Antonia Curell, Francesc Alsina i Torras, Joan Rubis, Joan Pagès.
Decret pel qual es nomena un arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la complexitat de l'obra. 
Informes de l'arquitecte municipal o d'un representant del Cos Nacional d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'índex dels expedients de secretaria de l'any 1852.
Dintre de l'expedient s'inclou un plànol de la façana de la casa de Juan Rusiñol.
Nota del secretari en la camisa: "Solicitudes de construcción: Juan Rubis / Pedro Alsina i Truch / José Canudas / Rita Garcia / 
Francisco Alsina i Torras / Juan Rusiñol / Miquel Curell / Antonio Maristany y tara / Antonio Fábregas i Bertran / Félix Sampere / 
Francisco Alsina / Pedro Farreras / Estevan March Canevia / Juan Bertran / Cristoval Alsina / Manuela Gabaldà / Martín Rossell / 
José Ribas y Prat / Antonio Antich".

Paraules clau: Obra Privada Clavegueram Torrent

-
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Any/expedient 1851/02

Títol formal: Espediente de repartimiento de imuebles pera el año 1851. Á 15 de enero.

Data: 08/11/1850 03/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rectificació de la repartició de l'impost de béns immobles, cultiu i ramaderia de l'any 1851.
Comptes, models de sol·licitud de baixes de la matrícula, quota recaptada en 1850. 
Membres de la junta de perits repartidors de l'impost per l'any 1850.
Repartiment definitiu enviat en el padró de riquesa lliurat a l'administració de contribucions directes per l'Alcaldia.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem para el 2º semestre, bajo 734".

Paraules clau: Repartició Impost

-

Any/expedient 1851/03

Títol formal: Estima de bienes. Desde 21 de enero hasta 11 de diciembre.

Data: 24/01/1851 11/12/1851

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels béns que tenien en el moment de la seva mort feta per dos perits imparcials o familiars de: Joan Isern, Pere 
Gorgollón, Pere Maristany, Jeroni Millet i Bosch, Gabriel Pagès i Sellés, Jaume Torrents, Antoni Matas i Garriga i Pere Mitjans.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un rebut d'una factura presentada a l'ajuntament per unes feines 
fetes en la Casa de la Vila
Nota del secretari en la camisa: "Pedro Mitjans y Vilardevall / Antonio Maltas y Garriga / Jayme Torrents de Tayà / Miquel Oliver y 
Roses / Gabriel Pagés y Sellés / Gerónimo Millet y Bosch / Juan Isern Maret".
Dintre de l'expedient trobem una carta personal de Ramon de Zabala al secretari de l'Ajuntament sobre el cens que l'Ajuntament ha 
de pagar al Rector de Cerdanyola.

Paraules clau: Herència Bens Cens Defunció

-

Any/expedient 1851/05

Títol formal: Formación de padrón de vecindad y remisión de los resúmenes. Á 12 de febrero.

Data: 10/02/1851 20/02/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Resums de totes les dades extretes del Padró habitants de l'any 1850. Llistats en què consten nombre total de veïns i forasters 
residents al Masnou.
Llistat de veïns per grups d'edat, estats civil. Llistat dels edificis de culte, de les oficines públiques, de les presons, oficines 
particulars.
Recompte del nombre d’habitants per barris ( el Masnou, Ocata, Alella de Mar), especificant l'estat civil, les edats dels veïns segons 
el padró de 1850.
Llistat dels carrers del Masnou en què s'especifica el nombre de veïns i el nombre d'homes i dones que hi habiten.
Llistat dels oficis s'exerceixen en la població.
Reclamacions de l’alcaldia del Masnou per la sanció que li ha imposat el governador civil pel retard en el lliurament de l'estadística 
de població.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un rebut del pagament d'una factura presentada per Francisco 
Marfá a l'Ajuntament per les obres que ha fet en la Casa de la Vila.

Paraules clau: Padró/Habitants Estadística Sanció Districte Casa/Vila

-

Any/expedient 1851/06

Títol formal: Espediente de la misión. Á 26 de febrero.

Data: 26/02/1851 26/02/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta d'agraïment de l'alcalde del Masnou al Bisbe de Barcelona per haver enviat a tres missioners perquè fessin una estada i 
conferències sobre la moral al Masnou durant el mes de febrer de l'any 1851.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1851/62

Paraules clau: Moral/Culte Protocol Parròquia

-
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Any/expedient 1851/07

Títol formal: Estado de precios de granos y demás. Á 7 de marzo.

Data: 04/05/1851 17/05/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat en què consten les dades sobre les collites de cereals, el preu del pa i els cereals al Masnou en el mes de maig de 1851, 
lliurat per l’alcaldia del Masnou a la Comandància Militar de Mataró com a resposta de la circular que va rebre en què es sol·licitava 
aquesta informació.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pagament dels impostos per part d'Isidro Maristany Pla l'any 1850

Paraules clau: Control Pa Preu

-

Any/expedient 1851/08

Títol formal: Bando del Buen Gobierno. Á 14 marzo.

Data: 20/02/1851 30/09/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords municipals aprovant el ban de bon govern municipal enviat al cap superior polític de la província. 
Llistat de les disposicions donades pel Govern Provincial referents a l'observança del ban.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, de bona conducta feta per l'alcalde del 
Masnou a José Millet el 5 de desembre del 1847.
Dintre de l'expedient hi ha un document simple que fa referència a l'expedient 1851/04, referent a l'aprovació del plànol geomètric 
elaborat per Miquel Garriga i Roca.

Paraules clau: Disposició Municipal Plànol/general

-

Any/expedient 1851/09

Títol formal: Estados de nacidos, casados y muertos. Desde 1 de abril de 1851 hasta 1 de enero de 1852.

Data: 01/04/1851 05/02/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1851, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1851/10

Títol formal: Espediente de Ezequiel Maristany sobre ecsoneración del cargo de teniente de alcalde. Á 15 de abril.

Data: 19/07/1847 07/07/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Ezequiel Maristany a l'Alcaldia del Masnou i al Govern Polític de la Província demanant la seva 
exoneració del càrrec de regidor i tinent alcalde al·legant una mala salut i les seves propietats com a conseqüència d'un naufragi. 
Adjunta la còpia de la venta del bergantí “Almirante” l'any 1847 per justificar-ho. 
El Govern Polític estudia el cas, els altre membres del consistori del Masnou fan un informe desfavorable sobre la petició i finalment 
es denega la petició.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'uns comptes del mestre.

Paraules clau: Exoneració Regidor

-

Any/expedient 1851/11

Títol formal: Espediente de la venida del obispo. Á 15 de abril.

Data: 15/04/1851 15/04/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta enviada pel rector de la parròquia de Sant Pere a l'alcalde del Masnou informant-lo de la visita del Bisbe de Barcelona el dia 
21 d'abril del 1851 i exhortant-lo a preparar una rebuda digne d'aquesta visita, i convidar-hi les principals personalitats de la població.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Moral/Culte Parròquia Protocol

-
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Any/expedient 1851/12

Títol formal: Espediente referente á la traslación de la párvula Felicia Fábregas, muerta en Barcelona, al cementerio de 
Masnou el día 23 de abril. Á 23 de abril.

Data: 23/04/1851 06/05/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions expedides per la Junta del Cementiri General de Barcelona de la mort i del trasllat del cadàver de la nena morta 
Felicià Fàbregas i de Mateu Oliver Llimona des de Barcelona al Cementiri del Masnou per ser enterrats. Butlleta en què consta la 
certificació de la mort de la nena morta.

Tema: Sanitat

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Idem de Mateo Oliver y Llimona".

Paraules clau: Defunció Trasllat/Mort Cementiri

-

Any/expedient 1851/13

Títol formal: Espediente de licencia de uso de armas y cazar. Á 26 de abril.

Data: 10/02/1848 13/05/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Oliveras i Borrell, Bonaventura Alsina i Sivilla, Pere Màrtir Mitjans, Gerard Estaper Xala, Pere Farreras i Borrell al 
Govern Civil de la província d'una llicència d'ús d'armes per a caçar i protecció. 
S'adjunta les certificacions de l'alcalde en què corrobora la bona conducta dels peticionaris.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una ordre rebuda pel Jutjat de Marina de l'any 1851.
Nota del secretari en la camisa: "José Oliveras y Borrell, Bonaventura Alsina y Sibilla / Pedro Martir Mitjans / Gerardo Estaper Xala / 
Pedro Farreras".

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1851/14

Títol formal: Espediente de los edificios del común.

Data: 08/05/1851 08/05/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels edificis propietat de l'Ajuntament del Masnou que s'utilitzen com a béns propis, en el qual consta: la localització, la 
procedència i l'ús a què es destina, enviat per l'alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província responen a una petició anterior.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Aquests documents no tenien cap camisa. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i amb aquest número d'expedient 
gràcies a que es va poder identificar l'expedient a partir del títol que apareixia en el llistat del secretari i del contingut dels documents 
simples.

Paraules clau: Propis/Arbitris Control

-

Any/expedient 1851/15

Títol formal: Espediente del gremio de mareantes. Á 15 de mayo.

Data: 11/11/1851 04/06/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació del deute dels diners deixats en els anys 1825 1826 pel Gremi de Mareantes del Masnou a l’Alcaldia del Masnou a fi de 
sufragar les despeses de la segregació del poble de Teià.
Govern Civil reclama el testimoni dels membres del comú dels anys 1825 i 1826. L'alcaldia li notifica que la majoria estan morts. 
Celebració d'un judici de conciliació entre les dues parts presidit per l'alcaldia de Teià. El problema no es resolt. Creació d'una 
comissió per resoldre el problema. Acord final aprovat pel Govern en què anualment, a partir de 1852, s'inclourà una partida en el 
pressupost per retornar els deute.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del rebut del diners entregats a Francisco Marfá, mestre de l'escola 
pública de nens l'any 1848.
Nota del secretari en la camisa: "Sobre cobro de 993 duros 9 reales 18 maravedís / Este crédito quedó convenido á 10000 reales / 
Aprovación del señor Gobernador de la Província de 15 mayo 1851".

Paraules clau: Marinos Deute Teià Conciliació Segregació

-
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Any/expedient 1851/16

Títol formal: Diligencias criminales sobre ocultación de 1100 duros de Juan Mora. Á 18 de mayo.

Data: 03/04/1851 24/05/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia de Joan Mora del robatori de 1100 duros que ha patit. 
Obertura de diligències per part Jutjat de Primera instància de Mataró. 
Recerca del culpable, recollida de testimonis.
Inculpació del fet a Francesc Campeny. 
Informe sol·licitat pel Jutjats sobre comportament i actuacions de l’acusat.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un testimoni sobre un assessinat.

Paraules clau: Robatori Assassinat Ordre/públic

-

Any/expedient 1851/17

Títol formal: Vecinos, número dado al gobernador de la província. Á 21 de mayo.

Data: 21/05/1851 21/05/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat del total de veïns caps de família que viuen al Masnou i estats del nombre de veïns per carrers i pel tres barris (Masnou Ocata 
i Alella de Mar) basant-se en la informació del padró d’habitants de l'any 1850 enviats per l'Alcaldia del Masnou al governador civil 
de la província responent a una petició anterior.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Padró/Habitants Districte

-

Any/expedient 1851/18

Títol formal: Recibos de devolución de cartas de pago. Á 1 de junio.

Data: 01/06/1851 27/11/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació del recaptador de les contribucions directes per 1850 a l’Alcaldia del Masnou en què informa que pot recollir tres cartes 
de pagament.
Certificats en què consta que el recaptador Nicolau de Herrera ha rebut del representant de l'Alcaldia les quantitats establertes en 
els cartes de pagament i la liquidació del pagament de subministraments.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Recaptació Impost Subministramen

-

Any/expedient 1851/19

Títol formal: Fiesta de San Pedro. Á 2 de junio.

Data: 02/06/1851 27/06/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per fer un ball i un envelat per celebrar la festa patronal 
de Sant Pere de l'any 1851, en la zona de l'antiga plaça municipal. Denegació del permís tot al·legant que el terreny pertany al 
Gremi de mareantes. Traspàs de la petició a la secció de diversió pública del Govern de la Província de Barcelona. Informes de 
l'Alcaldia.
Acceptació de la petició per part del Govern de la Província.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Festivitat Ball Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1851/20

Títol formal: Espediente de nombramiento de consejales para el año 1850 y 1851.

Data: 01/01/1849 03/06/1850

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les despeses del comú del Masnou entre 1824 i 1826.
Circular de la Secció de Comptabilitat municipal del Govern de la Província enviada a l'alcaldia del Masnou en què sol·licitat que es 
presenti davant seu els membres del consistori municipal que exerciren els càrrecs entre 1824 i 1826. L'alcaldia informa que la 
majoria ja estan morts.
Notificació de l’alcaldia al Govern de la Província en què informa dels substituts escollits per l'any 1850 per exercir les funcions dels 
regidors i l’alcalde mentre que aquest es trobin en excedència.
Presa de possessió del consistori de 1849.
Nomenament d’Antoni Fàbregas com alcalde del Masnou l'any 1850 i aprovació del resultat de les eleccions municipals per part del 
Govern Polític de la Província.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Posesión / Alcalde Antonio Fábregas / Teniente 1º José olver y Llimona / Idem 2º Ezequiel 
Maristany / Consejales / Don Francisco de Asis Estaper. Alcalde / 7º Francisco Torras 3º / 5º José Sala Sabater 1º / 9º Jayme Millet 
y Pons 5º / 6º Gerardo Maristany y Font 2º / 8º Isidro Maristany y Isern 4º / Consejales que quedan / don Silvestre Sampere / don 
Pedro Sust / don Jayme Maristany Fornells / don Pablo Oliver / don Juan Sensat y Millet".

Paraules clau: Alcalde Elecció Municipal Comptes

-

Any/expedient 1851/21

Títol formal: Remisión de duplicado del maestro. Á 23 de junio.

Data: 23/06/1851 09/01/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les certificacions en què consta el sou lliurat l'any 1851 al mestre i la mestra de les escoles públiques tramesos al cap 
superior polític, president de la Comissió Provincial d'Instrucció.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En l'expedient s'inclou esborrany sobre les contribucions del Masnou l'any 1851.

Paraules clau: Mestre Nòmina

-

Any/expedient 1851/22

Títol formal: Adición á la matricula de subsidio de este año. Á 4 de julio.

Data: 29/12/1850 04/07/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes de la inspecció de la recaptació del subsidi industrial i de comerç realitzada pel representant de l'administració de Rentes 
Directes. Imposició de les sancions als veïns que ha comès una infracció. Notificació de les sancions. Reclamació de l'administració 
en què sol·licita el pagament de les sancions.
Llistat dels veïns subjectes a pagar el subsidi en què s'especifica l'activitat i la quantitat que paguen.
Llistats d'altes i baixes de la matrícules. Peticions de baixes. 
Petició d'Isabel Arnó sol·licitant ser eximida del pagament del subsidi. Informe de l'alcaldia i acceptació de la petició.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Idem / baja de idem / El oficial encargado señor Masin".

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Sanció

-

Any/expedient 1851/23

Títol formal: Espediente de Juan Sáns de Granollers. Á 17 de julio.

Data: 17/07/1851 20/08/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions de Joan Sans presentada a l'Alcaldia pel tracte rebut quan volia vendre les seves llonganisses.
Informe de la situació i els fets enviat a l'administració de Contribucions Directes de la Província i les excuses presentades al Joan 
Sans.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Venta/Ambulant

-
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Any/expedient 1851/24

Títol formal: Espediente de Juan Duran. Á 20 de julio.

Data: 20/07/1851 06/08/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncies presentades pel regidor Francesc torres i el vigilant de l'arrendatari de consums, Pere Rius, de l'actitud de Joan Duran, 
que impedí per la força que es registrés el seu carro per veure si feia un transport il·legal de vi. Imposició d'una sanció de 500 rals 
de billó a Joan Duran.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanció Arrendament Il·legal Licor

-

Any/expedient 1851/25

Títol formal: Espediente de los documentos de Pablo Rique salido de presidio. Á 31 de julio.

Data: 31/07/1851 31/07/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Passaport perquè Pau Riqué passi de la presó de Tarragona al Masnou. Full de la història penal de Pau Riqué. Certificació en què 
consta que Pau Riqué ha complert tota la condemna i ara s’instal·larà en el seu poble. Notificació del Govern Civil de la Província de 
Tarragona en què informa l'arribada de l'exconvicte Pau Riqué.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presos Ordre/Públic Passaport

-

Any/expedient 1851/26

Títol formal: Sobre empalizada del ferrocarril. Á 2 de agosto.

Data: 02/08/1851 14/11/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada al govern Civil de la Província per l'empresa del ferrocarril pels actes vandàlics que pateix l'estacada del 
ferrocarril per part dels veïns del Masnou. El Govern Civil ordena que l’alcaldia investigui els fets i castigui als infractors. Informe de 
l'Alcaldia en què descriu el perquè del vandalisme: els veïns no poden passar a la platja perquè manquen passos a nivell i per això 
reclama la seva construcció per solucionar el problema. Llistat dels passos que hi ha i dels punts que es proposen com a llocs per 
nous passos.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un interrogatori del 14 d'octubre del 1851.

Paraules clau: Ferrocarril Queixa Ordre/Públic Pas/Nivell

-

Any/expedient 1851/27

Títol formal: Licencia para la venta de sal. Á 24 de agosto.

Data: 31/01/1851 26/08/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que han demanat la renovació de la llicència per vendre sal al Masnou en l'any 1851, tramès per l'alcaldia a la 
gabella de Mataró.
Peticions d'alta i baixa de la llicència presentades a l'Alcaldia del Masnou

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació en què consta que Tomàs Fàbregas, capità de la 
goleta "Cariñosa", estava inscrit en la matrícula del subsidi d'indústria i comerç del Masnou l'any 1848.

Paraules clau: Sal Llicència

-

Any/expedient 1851/28

Títol formal: Ecsamenes de niñas de la escuela pública y del colegio de educandas. Á 24 de agosto.

Data: 21/08/1851 21/08/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Invitació per assistir als exàmens anuals que tindran lloc el 24 d'agost de 1851, enviada per la Junta Directiva del "Colegio de niñas 
educandas del Masnou" al president de la Comissió Local d'Instrucció Pública i a l'alcalde del Masnou.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Centre Examen Pública

-
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Any/expedient 1851/29

Títol formal: Espediente de Guarda particular de frutos. Á 28 de agosto.

Data: 25/08/1851 29/11/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació enviada als propietaris de finques del Masnou que viuen a Alella i Teià en què informen de la necessitat de l'elecció d'un 
guarda fruits per la collita de 1851 i informant de la manera com es repartirà el pagament del seu sou.
Llistat dels veïns del Masnou que tenen finques a la població.
Nomenament de Miquel Cervera com a guarda fruits per l'any 1851.
Certificació de l'alcalde en què dona fe de la bona conducta de Miquel Cervera.
Certificació en què consta el temps que Miquel Cervera ha exercit com a guarda fruits al Masnou l'any 1851.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Miquel Cervera".

Paraules clau: Collita Alella Teià Vigilant Comptes

-

Any/expedient 1851/30

Títol formal: Espediente reservado. Á 31 de agosto.

Data: 27/02/1851 06/10/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència entre l’Alcaldia de Mataró i la del Masnou en què s'informa a la segona de les mesures de vigilància que ha 
d'adoptar davant dels estrangers i els amnistiats que venen de l'estranger, davant de les missions de prèdica en què els eclesiàstics 
aprofiten per fer discursos polítics. Petició del Bisbat de Barcelona en què sol·licita que es certifiqui que en l'última visita de 
missioners tan sols es feren prèdiques religioses.
Petició del Jutjat Militar de Marina de Mataró en què sol·licita informes i la localització actual de Francesc Alsina i Noms. L’alcaldia 
respon que no sap on és.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Moral/Culte Ordre/Públic Vigilància Emigració Indult

-

Any/expedient 1851/31

Títol formal: Espediente de Teresa Oliver consorte de José Millet con Antonio Alsina. Desde 13 de noviembre de 1848 
hasta 2 de setiembre de 1851.

Data: 14/02/1849 02/09/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncies presentades a l'Alcaldia del Masnou per part de Teresa Oliver, muller de Josep Millet Estaper, en què informa de la 
construcció d'una casa en un solar del carrer Sant Felip de la seva propietat per part d'Antoni Alsina. I d'una paret mitjana que li 
provoca humitat. Celebració d'un judici de conciliació entre les dues parts i informes de l'arquitecte sobre les dues denúncies.
Llistat de les despeses que ha ocasionat el judici.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Judici Conciliació Obra Privada

-

Any/expedient 1851/32

Títol formal: Sobre el huracán del día 29 de agosto. Á 10 de setiembre.

Data: 30/08/1851 24/09/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Gabriel Barrera, Pere Botey i Jaume Casals d'una rebaixa de les contribucions imposicions pels desperfectes causats per 
huracà que els ha malmès les collites.
Informes dels desperfectes ha ocasionat l'huracà. Quantificaria del danys de Gabriel Barrera. Denegació de l'administració de 
Contribucions de Rentes Directes de l'huracà com excusa per lliurar amb retard el repartiment de la contribució.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació de l'alcalde del Masnou de l'any 1851, en la qual 
consta la bona conducta de José Canudas i Orta.
Nota del secretari en la camisa: "Para la instrucción del espediente vide los / Boletines oficiales número 6, 7, 8 y 9 de 1848".

Paraules clau: Collita Impost Climatologia Queixa

-
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Any/expedient 1851/33

Títol formal: Espediente de Vicenta Juvé y Balldeneu destinada á este pueblo. Á 27 de setiembre.

Data: 27/09/1851 28/09/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada pel Govern Polític de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou informant de l'arribada de la prostituta 
Vicenta Juvé, natural del Masnou, i de l'ordre que impedeix que aquesta retorni a Barcelona. Passaport de Barcelona al Masnou de 
Vicenta Juvé.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Prostitució Ordre/Públic

-

Any/expedient 1851/34

Títol formal: Espediente de permiso para salir á viage marítimo los consejales. Á 7 de octubre.

Data: 19/05/1851 13/10/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’excedència per viatjar a Montevideo, Nova York, A Coruña, Buenos aires presentades al Govern Polític de la Província 
pels membres del consistori municipal: Ezequiel Maristany, Josep Sala, Joan Sensat, Josep Oliver.
Informes de l’alcaldia verificant les peticions. Acceptació de l'excedència pel Govern Polític.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "José Oliver teniente 1º / Juan Sensat concejal / Ezequiel Maristany teniente 2º / José Sala".

Paraules clau: Excedència Marinos Regidor

-

Any/expedient 1851/35

Títol formal: Espediente de repartimiento de subsidio para el año de 1851. Á 8 de octubre.

Data: 18/11/1850 10/02/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Lliurament a l'Administració de Rentes Directes de la Província de la matrícula del subsidi industrial i de comerç per l'any 1851.
Ban en què s'informa als veïns de l'exposició pública de la matrícula.
Peticions de reduccions de quotes del subsidi per part de veïns, sol·licituds de baixa de la matrícula.
Llistats dels comissionats dels fusters. 
Llistat de les quotes que paguen els llauners. 
Fulls de comptes.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem Adición 558 reales 4".

Paraules clau: Repartició Impost IndústriaComerç

-

Any/expedient 1851/36

Títol formal: Espediente de los panaderos en queja sobre el pago de la libre venta. Á 2 de octubre.

Data: 11/08/1851 22/10/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixes presentades al Govern de la Província dels forners dels impostos que paguen pels quinquennis. 
El Govern de la Província sol·licita un informe sobre el cas.
Llistat dels impostos que han gravat la venta del pa al Masnou des del 1834 i informe de l'acord de l'any 1850 que fou acceptat per 
totes les parts, enviat per l'alcaldia al Govern de la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Otra idem de la tienda de abacería".

Paraules clau: Queixa Impost Quinquenni Pa

-
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Any/expedient 1851/37

Títol formal: Instancias presentadas. Á 25 de noviembre.

Data: 19/09/1851 31/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, mines o trams de mines o clavegueram presentades a 
l'Alcaldia del Masnou per: Josep Colomer, Josep Ribas i Prat, Gerard Ferrer, Lorenzo Estaper, Carme i Joaquim Rovira Torrabella, 
Pau Bonastre, Jaume Maristany, Josep Antoni Estaper, Antoni Fàbregas, Mateu Millet, Jaume Oliver, Joaquim Fàbregas, Mateu 
Millet, Joan Millet, Pau Bonastra, Josep Colomer.
Decret pel qual es nomena un arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la complexitat de l'obra. 
Informes de l'arquitecte.
Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: En una de les instàncies es fa menció de lacreació d'una plaça entre el carrer Rastillo i el carrer Santa Anna, en uns terrenys 
propietat del senyor Fontanills.

Paraules clau: Obra Privada Clavegueram Mina

-

Any/expedient 1851/38

Títol formal: Espediente de inventario de las fincas de propios. Á 4 de diciembre.

Data: 30/09/1850 04/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Enquesta sol·licitada a l'Alcaldia del Masnou sobre els béns del comú en 1851 a fi de presentar-la en un informe parlamentari. 
Llistat dels edificis i terrenys propietat del poble, dels censos i càrregues que els graven, les mancances que tenen. 
Estat dels productes dels béns propis des del 1846 fins al 1850. 
Llistats dels censos i censals i les finques de propis a 30 de setembre del 1850.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Impresos / Boletín oficial 127 / 1851 enegenación de las fincas de / propios".

Paraules clau: Propis/Arbitris Censos Control

-

Any/expedient 1851/39

Títol formal: Diligencias sobre la muerte de José Mas acaecida por el tren del ferrocarril á la 1 de la tarde, en el paradero de 
la Ocata. Á 6 diciembre.

Data: 06/11/1851 09/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació i informe presentat per l’Alcaldia del Masnou al jutge de primera Instància de Mataró i al governador civil de la mort de 
Josep Mas per atropellament en l'estació d'Ocata. Investigació de la identitat del difunt, enterrament en el cementiri del Masnou i el 
seu trasllat al cementiri de Barcelona per petició dels familiars del difunt.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Defunció Atropellament Ferrocarril Cementiri Trasllat/Mort

-

Any/expedient 1851/40

Títol formal: Espediente de reparos en las cuentas de propios del año 1850. Á 10 de diciembre.

Data: 04/12/1851 10/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província en què sol·licita els comptes municipals de l'any 1850. Lliurament dels compres de l'any 
1850 per l'Alcaldia al Govern Civil juntament amb un llistat amb les anomalies que han afectat els comptes.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Propis/Arbitris Comptes Municipal

-

Any/expedient 1851/41

Títol formal: Sobre el nacimiento de la Princesa de Asturias. Á 23 de diciembre.

Data: 23/12/1851 24/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde informa en una sessió del consistori del Masnou del naixement d'una princesa d'Astúries. 
Acord municipal de celebrar un tedèum amb la participació de les autoritats i principals veïns del Masnou. Llistat de les persones 
que es convida oficialment al tedèum.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Protocol Religió Celebració Naixement

-
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Any/expedient 1851/42

Títol formal: Elecciones de Diputados á Cortes. Á 24 de diciembre.

Data: 15/05/1850 26/01/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 39

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rectificacions del cens electorals per l'elecció de diputats a corts, especificant les altes i baixes i les causes. Ordre de rectificar les 
llistes tan sols el mes de gener de 1852.
Exposició al públic del cens de l'any 1850. Circular de l’Alcaldia de Mataró en què informa de la celebració d'una segona 
convocatòria per escollir el Diputat perquè en la primera no va poder-se escollir.
Llistat dels veïns susceptibles a ser escollits per formar part de l’alcaldia els anys 1851 i 1852.
Llistats dels votants per districtes en les eleccions municipals i a diputats a Corts.
Llistat dels elegibles exclosos.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Rectificación de las listas".

Paraules clau: Cens Eleccions Estatal Municipal

-

Any/expedient 1851/43

Títol formal: Torre telegráfica de Montgat. Desde 20 de setiembre á 16 de diciembre.

Data: 03/09/1851 21/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Secció 14 de los Telégrafos Militares en què s'obliga a subministrar l'oli, el carbó i l'aigua directament a la torre 
telegràfica de Montgat perquè els soldats no hagin de sortir del recinte i ordena la construccions de conduccions d'aigua.
Sancions imposades a l’alcaldia del Masnou perquè no han construït les conduccions d'aigua.
Nòmines pagades al telegrafista i nota informant que no s'ha pagat tot perquè l'encarregat del pagament està a l'Hospital.
Reclamacions de l’Alcaldia del Masnou perquè ha de fer conducció d'aigua.
La Comandància Militar i el Govern Civil de la Província ordenen la construcció immediata de les conduccions perquè el capità 
general no vol que els membres de la guarnició surtin tel recinte.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un carta enviada al secretari del 2 de setembre del 1851 conforme s'han rebut tots 
els documents firmats per l'alcalde del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "Sobre proveerla de agua".

Paraules clau: Torre Montgat Tiana Alella Teià

-

Any/expedient 1851/44

Títol formal: Estado trimestral de entradas consumos y ecsistencias. Á 13 diciembre.

Data: 13/12/1851 31/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat trimestral dels preus dels productes subjectes a l'impost de consums del mes de desembre de 1851 lliurat per l'alcaldia del 
Masnou al Govern de la Província com a resposta a una circular que li va enviar en què sol·licitava aquesta informació juntament a 
un model de com s'havia de fer l'estat.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Control Pa

-

Any/expedient 1851/45

Títol formal: Rectificación de las listas de electores y elegibles para la elección de concejales. Á 9 de noviembre de 1851 
para 1852.

Data: 10/07/1851 16/11/1851

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 92

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats d'electors rectificats de l'any 1851. Llistats dels electors elegibles i no elegibles per les eleccions per escollir els regidors de 
1852.
Elecció dels regidors per districtes. Actes i esborranys de l'elecció de l'Alcaldia de l'any 1852, escrutinis per districtes, bans amb els 
resultats i les rectificacions posteriors a les reclamacions.
Llistat de veïns del Masnou que tenen finques en altres poblacions.
Peticions de les alcaldies de Teià, Tiana, Sant Pere de Premià, de Premià de Mar, d'Alella i de Badalona a l'Alcaldia del Masnou 
perquè informi als propietaris de finques rústiques d’aquests municipis de la necessitat de pagar l'impost de béns immobles.
Llistat dels majors contribuents del Masnou.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Y / actas del nombramiento de consejales / para el año 1852 / sobre los que cambian de domicilio 
vide número 122 de 1850".
Dintre del document hi ha una nota del secretari de l'ajuntament al seu oficial administratiu.

Paraules clau: Eleccions Municipal Districte Cens Secretari

-
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Any/expedient 1851/46

Títol formal: Registro de entrada y salida de caudales.

Data: 06/01/1851 31/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany del registre comptable de l'Alcaldia del Masnou de les entrades i sortides de diners dels béns propis i els arbitris 
corresponents a l'any 1851. Llistat comptable indicant el càrrec i la data de les contribucions i els arbitris cobrats al Masnou l'any 
1851.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès en blanc de l’any 1841.

Paraules clau: Impost Comptes Control

-

Any/expedient 1851/48

Títol formal: Espediente de Francisco Torras contra Ignacio Culell.

Data: 03/10/1850 25/01/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Actes del judici de conciliació entre Francesc Torras, la seva muller Teresa Torras i Sala i el paleta Ignasi Culell en què s'intenta 
resoldre la venda no ordenada d'uns terrenys en el carrer Lavadero del Masnou. 
Poders atorgats per Teresa Sala al seu marit Francesc Torrar i al seu advocat per defensar els seus interessos en el judici de 
conciliació.
Informes dels perits. Sentència. 
No acceptació de la sentència per part de Francesc Torras i presentació d'un recurs.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Judici Conciliació

-

Any/expedient 1851/49

Títol formal: Registro de requisitorias circuladas por los juzgados.

Data: 05/01/1851 16/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 129 requisitòries rebudes per a la captura de presos pròfugs a l'Alcaldia del Masnou l'any 1851.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Requisitòries Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1851/50

Títol formal: Registro de circulares de varias autoridades.

Data: 07/01/1851 13/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 15 còpies dels oficis i circulars rebuts en l'Alcaldia del Masnou d'autoritats civils i militars al llarg de l'any 1851, en les 
quals s'especifica quan i què se'ls va contestar.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Correspondènci
a

-

Any/expedient 1851/51

Títol formal: Documentos de seguridad pública.

Data: 02/08/1851 22/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel recaptador administrador del Govern de la Província a l’Alcaldia del Masnou en què consta el pagament de 
600 i 700 rals de billó pels documents de seguretat pública expedits l'any 1851 al Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Con las cartas de pago de estar pagado".

Paraules clau: Comptes Seguretat Passaport Permís Llicència

-
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Any/expedient 1851/52

Títol formal: Recibos varios para las cuentas comunales.

Data: 04/01/1851 30/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les despeses que ha tingut l'Alcaldia l'any 1851 per la conducció, ajuts i les almoines pels malalts i dements, i les 
despeses produïdes per la conducció presos. Llistat de les despeses de materials de la secretaria de l'Ajuntament de l'any 1851.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Está continuado en el carbón y aceyte".

Paraules clau: Comptes Municipal Beneficència Assistència Presos

-

Any/expedient 1851/53

Títol formal: Testimonios de Propios y arbitrios para el pago del 5 y 20 %. Á 10 de enero.

Data: 20/12/1851 10/01/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou on consten les quantitats que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels arbitris i 
béns propis del Masnou en l'any 1851, i el percentatge que l'Alcaldia ha de lliurar a la Hisenda Central. 
I l'aprovació d'aquests comptes pel Govern de la Província de Barcelona.
Llistats trimestrals del porcs morts al Masnou l'any 1851.
Llistats de les quantitats calculades per l'administració de Rentes de Mataró que s'hauran de cobrar al Masnou per l'impost de 
consums en els anys 1851, 1852 i 1853.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propios 20% 593 reales 22 / Arbitrios 5% 1330 reales 8".
Dintre de l'expedient tan sols dos documents tenen dates completes per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Comptes Propis/Arbitris Carn Impost

-

Any/expedient 1851/54

Títol formal: Jornales á la torre telegráfica de Montgat aprovados por el excelentísimo señor Capitán General en 23 de 
mayo de 1851.

Data: 08/02/1851 24/11/1851

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 42

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels peons que arreglaren els trams malmesos del camí veïnal conegut com Camí de la serra tot indicant les hores que 
feren i els sous que cobraren. En febrer 1851. Llistat del resum de les setmanes de prestacions personals entre febrer de 1851 i 
març de 1852. Comptes de les hores treballades. Rebuts de les lloses lliurades per refer els camins.
Inventari dels béns de la torre telegràfica del gener i el febrer de 1851. Comptes de les despeses de la fortificació de la torre l'any 
1851 enviats a la Comandància Militar de Mataró per a la seva validació.
La Comandància Militar de Mataró valida la participació del Masnou en la construcció i manutenció de la torre telegràfica.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Ya está a la cuenta".

Paraules clau: Torre Via/Pública Reparació Montgat Tiana

-

Any/expedient 1851/55

Títol formal: Espediente de encabezamiento de consumos para el año 1851.

Data: 22/08/1850 22/01/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 30

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plec de condicions per l'arrendament dels terrenys de pastura públics.
Ordre de l'Administració de Contribucions Indirectes en què ordena que es faci una subhasta per l'arrendament de l'impost de 
consums pels anys 1851, 1852, 1853. 
Ban municipal informant subhasta de l'arrendament de l'impost de consums per 1851. 
Informes del desenvolupament de la subhasta, i de les ofertes presentades per Josep Coll i Salvador Pujol. 
Elecció de Josep Pujol com arrendatari. 
Designació de Francesc Raspall com a representant de l'arrendatari. 
Modificació de les previsions de l'impost de consums ordenada per l'Administració de Contribucions Indirectes de la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Arrendament Recaptació

-
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Any/expedient 1851/56

Títol formal: Pliego de condiciones para el arriendo de consumos del Masnou para el año 1851.

Data: 01/10/1850 04/10/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany del plec de condicions per l'arrendament pels anys 1851, 1852, i 1853 de l'impost de consums al Masnou. 
Llistat dels preus als quals s'han de vendre les espècies dels consums determinats per l'arrendatari de l'impost, en aquesta llista 
consta l'espècie subjecte a l'impost, el pes i la quantitat, els drets de la tarifa i l'import de la tarifa.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, de la filiació d'Agustin Maristany.

Paraules clau: Impost Arrendament Recaptació

-

Any/expedient 1851/57

Títol formal: Espediente sobre alojamiento de los marinos. Principio en agosto de 1849 hasta el 26 de enero de 1852.

Data: 21/08/1849 31/01/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades pels veïns terrestres del Masnou al Govern polític de la província sobre l'allotjament de tropes, ja que 
denuncien que sempre els pertoca fer-ho a ells i no als matriculats de marina.
El govern de la Província sol·licita un informe. Informa de l’alcaldia clarificant els fets i el que nega les reclamacions, descriu el 
procés d'adjudicació de cases i recorda que els matriculats van renunciar al dret de negar-se als allotjament l'any 1825 quan es va 
segregar el Masnou de Teià.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada de Bernardo Font del 20 de març del 1849.
Nota del secretari en la camisa: "Vide el diario del 20 de julio".
Error del secretari alhora d'assignar un número a l'expedient. Aquest expedient és el mateix que l'expedient 1852/51.

Paraules clau: Marinos Allotjament Queixa Teià Terrestres

-

Any/expedient 1851/58

Títol formal: Servicio de bagages de 1850 y de 1851.

Data: 14/02/1850 15/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 30

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions del Govern de la Província i de l'empresa de bagatges del pagament de l'impost i de serveis de l'any 1850. Llistats 
dels bagatges fets l'any 1850. Rebuts de dos bagatges fets a Santa Coloma de Farners.
Petició de l’alcaldia de Mataró del padró de cavalls i cavalleries del Masnou. Padró dels cavalls i cavalleries del Masnou de l'any 1850
Certificació del pagament per part alcaldia del Masnou d'una part del deute dels serveis de bagatges dels mesos d'abril i juny de 
l'any 1850.
Llistat dels serveis de bagatges fets l'any 1851.
Liquidació de les quantitats cobrades als veïns i dels pagaments fets per l'impost i serveis de bagatges l’any 1850. Llistat cavalleries 
utilitzades en els tres primers trimestres del 1850 per fer els serveis de bagatges.

Tema: Proveïments

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i el títol que apareix en la camisa.

Paraules clau: Transport Cavall Impost Queixa

-

Any/expedient 1851/59

Títol formal: Bagages.

Data: 10/01/1851 31/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padró dels cavalls i cavalleries del Masnou de l'any 1851. Llistat dels serveis de bagatges fets del gener a l'octubre del 1851 tot 
especificant el preu dels serveis.
Reclamació de l'empresa de bagatges a l’alcaldia el pagament dels serveis de l'any 1851. Reclamació del Govern de la Província el 
pagament de l'impost de bagatges de l'any 1850. Reclamació de l'arrendatari del pagament de l'impost de bagatges.
Petició de serveis de bagatges de la Comandància Militar de Mataró i sol·licitud del padró dels cavalls i cavalleries.

Tema: Proveïments

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Transport Cavall Impost

-
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Any/expedient 1851/60

Títol formal: Padrón de residentes estrangeros.

Data: 19/10/1851 14/04/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padrons d'estrangers residents o transeünts al Masnou dels anys 1851 i 1858, en què consten dades personals, el temps d'estada 
en la població i l'activitat que exerceix.
Ofici enviat per l'Ajuntament del Masnou al governador civil informant-lo de la tramesa del padró d'emigrants del 1851.

Tema: Població

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1858/26.

Paraules clau: Emigració Control

-

Any/expedient 1851/61

Títol formal: Venda de pesca salada

Data: 30/08/1851 30/08/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions expedides per l’alcalde del Masnou a Joaquim Berguny en què consta que aquest exerceix la venta de pesca salada 
al Masnou i hi té un magatzem amb els aparells necessaris per salar el peix.

Tema: Proveïments

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.

Paraules clau: Pesca/Salada Plaça/Pública

-

Any/expedient 1851/62

Títol formal: Carta del Obispo de Barcelona.

Data: 16/02/1851 16/02/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta enviada pel Bisbe de Barcelona a l'alcalde del Masnou anunciant la visita de tres missioners i demanat que se'ls protegeixi.

Tema: Cultura

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1851/06.

Paraules clau: Moral/Culte Protocol Parròquia

-

Any/expedient 1852/01

Títol formal: Espediente de posesión de los consejales para el bienio de 1852 á 1853. Á 1 de enero.

Data: 20/12/1851 23/04/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Llistat dels membres de l'Alcaldia pel bienni 1852 i 1853 especificant el càrrec que ocupen acceptada pel Govern de la Província.
Notificació del seu nomenament per part del cap polític de la província com a membre del Consistori Municipal del Masnou a Josep 
Oliver i Alsina i del dia de la presa de possessió del càrrec.
Petició d’exoneració presentada al Govern polític de la Província per Bonaventura Alsina. Acceptació de la petició pel Govern Polític.

Tema: Eleccions

Observacions: En l'expedient la camisa es troba en mal estat però la resta de documents tene un estat de conserbació bo.
Nota del secretari en la camisa: "Alclade don Gerardo Maristany y Font / Teniente 1º Martín Roses y Gibernau (nuevo) / Idem 2º 
José Oliver y Llimona / Consejales: / Francisco de Asís Estaper 1º / Ezequiel Maristany 2º / José Sala y Sabates 3º / Síndico 
Francisco Torras / Isidro Maristany Isern 4º / Nuwvos 1º José Oliver Rico 5º / 2º Salvador Millet y Bosch / 3º Buenaventura alsina y 
Torras / 4º Pedro Mártir Mitjans 8º / 5º Isidro Pla y Truch 9º / 6º Pedro Morral 10º.

Paraules clau: Elecció Municipal Exoneració Regidor

-

Any/expedient 1852/02

Títol formal: Multas. Recaudado perteneciente a la Alcaldia. Desde 8 de enero hasta 28 de diciembre.

Data: 08/01/1852 30/12/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 32

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les sancions impagades imposades l'any 1852 imposades als veïns des del 5 de febrer al 30 de desembre. Llistat dels 
ingressos recollits amb les sancions imposades l'any 1852. Llistat de les despeses de l’Alcaldia per serveis a la comunitat i 
assistència. Factura pel lliurament de confits a l’alcaldia presentada per Galbany.
Notificació lliurada a Domènec Sitjas i Margenat perquè es presenti davant de l'alcalde. Imposició d'una sanció per no presentar-se.
Notificacions de sancions per haver comès una infracció a: Josep Febres, Bartomeu Orta, Isidre Burgés, Francesc Alsina Estaper, 
Bruno Renter, Vicente Duran, Jaume Maristany, Ignasi Cullell, Domènec Maresma i Planas, Josep Regàs i Torrents, Antoni Antich, 
Joan Buch, Andreu Palau.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanció Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1852/03

Títol formal: Instancias. Desde 9 de enero hasta 8 de noviembre.

Data: 09/01/1851 18/12/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 90

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, mines o trams de mines o clavegueram, en els carrers 
del Carme, Esperança, de la Ginesta, Santa Ana, Baja, Quintana, Lavadero, plaça de Fontanills, i les zones de la Roca de Xeix i 
Alella de Mar. presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Francesc Raspall, Josep Canudas, Josep Garriga, Joan Feu, Andreu 
Ubiñana, Mariana Sampera Vivas, Esteve Castellar i Oliveras, Gerard Sensat, Carme Rovira i Torrabella, Joan Ribas i Humet, Josep 
Gibernau, Gaietà Planella, Bonaventura Pagès Bosch, Gerard Maristany, Jacint Maristany, Josep Oliver i Llimona, Gerard Sensat, 
Jaume Creus, Salvador Millet, Antoni Fàbregas, Antonia Arenas, Josep Roca, Joan Barbara, Josep Antoni Estaper. Decret pel qual 
es nomena un arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la complexitat de l'obra. Informes i plànol 
de l'arquitecte. Decrets municipals pels quals s'accepten les peticions.
Crítica al projecte de ordenació plantejat en el plànol de Miquel Garriga i Roca. Localització de l'escorxador del Comú.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Sobre construcciones, hallándose en el misma carpeta las listas de los interesados".

Paraules clau: Obra Particular Mina Escorxador

-

Any/expedient 1852/04

Títol formal: Listas de electores. Á 24 de enero.

Data: 13/01/1852 27/03/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del govern de la província de rectificació de les llistes dels electors que s'utilitzaren per l'elecció de diputats a Corts.
Notificació enviada per l’alcaldia informant de l'exposició pública de les llistes.
Llistes impreses amb el llistat dels electors exposades. 
Llistes rectificades. 
Llistats dels veïns exclosos i els inclosos en les llistes dels electors del Masnou.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estatal Cens Eleccions

-

Any/expedient 1852/05

Títol formal: Traslación de cadáveres. Á 26 de enero.

Data: 26/01/1852 26/01/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació de la defunció del notari Joan Vila i Roldós i el trasllat del seu cos al cementiri de Sant Genís de Vilassar.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 26 el de don Juan Vila y Roldós. Edat 85 años".

Paraules clau: Trasllat/Mort Cementiri

-

Any/expedient 1852/06

Títol formal: Relación de los individuos que han solicitado la venta de sal al por menor. Á 27 de enero.

Data: 17/12/1851 11/03/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la gabella de Mataró, per ordre de l'Administrador de Contribucions Indirectes de la Província enviada a l’Alcaldia del 
Masnou en què reclama el llistat de les persones que es dediquen a la venta de sal al menor i han demanat una llicència l'any 1852.
Llistat dels veïns que han demanat la renovació de la llicència per vendre sal al Masnou en l'any 1852, tramès per l'alcaldia a la 
gabella de Mataró.
Llistat dels veïns que tenen permís per vendre bacallà al Masnou els anys 1851 i 1852.
Sol·licitud d'una llicència per vendre sal de Josep Pera.
Circulars de l'Administració de rendes de Mataró en què informa que la sal que venen els detallistes s'ha de comprar la gabella de 
Mataró i les multes imposades s'han de pagar en paper segellat no en metàl·lic, a més a més tramet a l'alcaldia les noves 
disposicions sobre la venta de sal al detall aprovades l'any 1852.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sal Llicència Bacallà

-
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Any/expedient 1852/07

Títol formal: Escritura de caución por don Francisco Torras.

Data: 03/02/1852 03/02/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiança presentada a l'Alcaldia del Masnou per Francesc Torras on es declara fiador de Joan Pla mentre estigui de viatge.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Fiança Impost Quinta Marinos

-

Any/expedient 1852/08

Títol formal: Espediente reservado. Á 5 de febrero

Data: 05/02/1852 29/05/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència enviada pel Govern de la Província a l’alcaldia del Masnou en què informa de les ordres i suggeriments per vigilar 
la seguretat pública i evitar possibles aixecaments carlistes, contraban de sal. Ordre de coordinar-se amb les autoritats militars de la 
zona per obtenir aquests objectius.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Vigilància Contrabant Ordre/Públic Correspondència

-

Any/expedient 1852/09

Títol formal: Espediente contra Agustín Maristany sobre defraudación de derechos de consumos. Á 10 de febrero.

Data: 09/02/1852 23/02/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la subdelegació de Rentes de la Província a l'Alcaldia del Masnou d'embargar 3000 rals de billó al capità Agustí Maristany.
L'alcaldia informa que no es pot dur a terme l'embargament perquè el dit Maristany no té cap bé. Llavors Subdelegació ordena que 
l'embargament recaigui sobre els pares d'Agustí Maristany, posteriorment ordena la paralització de l'embargament dels pares.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanció Marinos Embargament

-

Any/expedient 1852/10

Títol formal: Esposición dirigida a su Majestad con motivo de la ocurrencia del 2 de febrero. Á 13 de febrero.

Data: 13/02/1852 04/08/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta enviada pel consistori municipal del Masnou en nom de tot el poble a la reina Isabel II felicitant-la pel seu ràpid restabliment de 
les ferides causades per l'atemptat que va patir.
Circular informant de les millores projectades pel capità general de Catalunya per a les quatre províncies.
L’Alcaldia envia uns agraïments a la reina per haver estat inclòs en les millores.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " 1ª Idem dando las gracias por la Real Orden / de 31 de mayo sobre mejoras de que son 
suceptibles / las provincias / 2ª Idem otro dándole las gracias por / la Real Orden de 31 de mayo 1852 Boletín Oficial / 69 y 73".

Paraules clau: Protocol Correspondència Felicitació

-

Any/expedient 1852/11

Títol formal: Cupo de contribuciones, á 17 de febrero.

Data: 30/01/1852 20/01/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de la quantitat que haurà de recaptar el Masnou per l'impost d’immobles i pel subsidi industrial i de comerç l'any 1852.
Reclamació del retard en el pagament del primer trimestre de 1852 de l'impost d'immobles per part del recaptador.
Notificació de l'intendent de la Província en què informa al secretari que ja té els rebuts i les butlletes del subsidi de l'any 1852.
Certificació de l'alcaldia del Masnou en què consta que el recaptador, Nicolau de Herrera, ha pagat els 148 rals 22 maravedís de 
billó de les baixes del subsidi de l'any 1851 aprovades per l'administració de Rentes Directes.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la carta que Bonaventura Feu li va enviar a Francisco Simó l'11 de 
febrer del 1852 demant-li la localització de l'agrimensor Tomàs Guijarro.
Nota del secretari en la camisa: Immuebles 60729 reales / Subsidio 40236 reales / (total) 100965 reales / Satisfecho".

Paraules clau: Impost Recaptació IndústriaComerç

-
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Any/expedient 1852/12

Títol formal: Precios de los granos y demás artículos de 1º necesidad. Á 19 de febrero.

Data: 19/02/1852 14/07/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província de Barcelona enviada a l’alcaldia del Masnou en què ordena que cada quinze dies i un cop al 
mes li enviï un estat dels preus dels cereals i els articles de primera necessitat.
Esborrany de l'estat enviat per l’alcaldia la primera quinzena de juliol del 1852.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Estado cada 15 días / Estado trimestral de entradas de consumos y / ecsistencias vide Boletín 
Oficial número 53 del 1848".

Paraules clau: Pa Control Preu

-

Any/expedient 1852/13

Títol formal: Espediente de Juan Fontanills y mejora de la carretera. Á 4 de marzo.

Data: 20/02/1852 09/02/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada a l'Alcaldia per l'apoderat de Joan Fontanills sobre el problema de les inundacions arran de la construcció 
del ferrocarril i el seu mur. Informe de l’alcaldia i tramesa de les queixes al Govern de la Província i sol·licita de que sigui l'empresa 
del ferrocarril la que pagui les obres de millora.
Informe de l’enginyer del districte. Govern Polític després d'estudiar el cas ordena que l’alcaldia del Masnou construeixi un mur com 
s'ha fet a Badalona i repari els carrers de la població.
Esborrany de la clàusula del testament de Joan Fontanills en què llegà una quantitat de diners als pobres del Masnou, que seran 
repartits pel rector i disposa la construcció d'una capella pel santíssim en l’església de Sant Pere.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Ferrocarril Torrent Beneficència Parròquia

-

Any/expedient 1852/14

Títol formal: Cuesta a favor de Sebastián Botey y Ramonet. Á 7 de marzo.

Data: 07/03/1852 07/02/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de comptes amb la recaptació dels donatius per poder sufragar l'enterrament de Sebastià Botey i Ramonet, i el llistat de 
les despeses de l'enterrament.

Tema: Sanitat

Observacions: Dintre de l'expedient el document simple no té dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.
El secretari aprofita com a camisa un imprès en blanc dels diputats a Corts escolits en el districte electoral del Masnou

Paraules clau: Cementiri Defunció Beneficència

-

Any/expedient 1852/15

Títol formal: Espediente sobre alijos de contrabando. Á 15 de marzo.

Data: 15/02/1852 23/08/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern de la Província de Barcelona en què informa a l’alcaldia del Masnou del contraban d'armes en un vaixell des de 
França, i del seu desembarcament en una zona entre Premià i Vilassar, i ordena que eviti que passi al Masnou i estigui alerta.
L’alcaldia respon que no en té cap notícia d'aquests fets.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Vaixell Premià Vilassar Contrabant Vigilància

-

Any/expedient 1852/16

Títol formal: Inscripción volutaria general para la construcción de un hospital en la Corte con el nombre de Hospital de la 
princesa. Á 31 de marzo.

Data: 25/02/1852 11/05/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Reina, enviada pel Govern de la Província, en què es sol·licita la participació amb una subscripció popular en la 
construcció d'un hospital en la Cort que s'anomenarà "El Hospital de la Princesa". L'alcaldia del Masnou es suma al projecte. 
Informa als veïns de la població de la subscripció, s'encarrega de la recaptació dels diners i envia un llistat amb els veïns que hi ha 
participat i la quantitat lliurada.
Rebut de la Comissió del “Banco Español de San Fernando” en què consten els 84 rals recollits i lliurats pels veïns.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Assistència Beneficència Hospital

-
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Any/expedient 1852/17

Títol formal: Sobre corrección de ecsesos en el ferrocarril. Á 1 de abril.

Data: 01/04/1852 09/04/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província enviada a l’alcaldia del Masnou en què informa sobre el vandalisme d'un grup de nois del 
Masnou que tiren pedres al tren quan passa per la població. L’alcaldia informa que farà un ban en què informarà de les sancions 
que rebran els infractors i justificant-se al·legant que abans ningú ho havia denunciat.
Segona circular reclamant que encara es tiren pedres i ordenant que l’alcaldia resolgui el problema més ràpidament.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ferrocarril Ordre/Públic

-

Any/expedient 1852/18

Títol formal: Formación de la matricula de subsidio para 1852. Desde 1 de abril hasta 28 de diciembre.

Data: 05/01/1851 08/04/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats d'altes i baixes mensuals de la matrícula del subsidi per l'any 1852.
Peticions de baixa de la matrícula de Ramon Faig, Cebrià Renter, Pau Carrau.
Llistat dels ebenistes, sastres, cafès, fusters, sabaters, xocolaters, veterinaris subjectes al pagament del subsidi de l'any 1852
Reclamacions presentades al Govern de la Província per un grup de matriculats de Marina del Masnou, que consten en un llistat, 
perquè els han fet pagar dos cops la matrícula en dues poblacions diferents. 
Petició de rebaixes de la matrícula del subsidi. Decrets de l’alcaldia i nova quota assignada pels perits repartidors.
Llistat del nombre de telers propietats de Francisca, muller de Salvador Sensat.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient imprés de la notificació a un veí de la reclamació de la seva asistència per a discutir el repartiment de la 
matrícula com a pèrit.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Repartició

-

Any/expedient 1852/19

Títol formal: Documentos de la causa seguida al Alcalde. Desde 20 de abril hasta 5 de setiembre.

Data: 01/04/1851 17/09/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes presentats al jutge de primera Instància de Mataró amb la descripció dels fets i dels antecedents, i la recollida de 
testimonis que corroboren les dades defensades per Salvador Prat i Grau, sobre el cas de permetre la celebració del ball de festa 
major de Sant Pere l'any 1850.
Comptes de les despeses del cas enviades per Manuel Guinguell a Bonaventura Feu, secretari municipal, tot seguint les indicacions 
de Francesc d'Assís Estaper i Francesc Torres; i per Francesc Santjoan a Francesc Torras per les despeses del cas de Francesc 
d'Assis Estaper.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Ball Festivitat Sanció Marinos

-

Any/expedient 1852/20

Títol formal: Informe sobre la prolongación del ferrocarril de Mataró hasta Arenys. Á 21 de abril.

Data: 16/04/1852 21/04/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província enviada a l'alcaldia del Masnou sol·licitant informació sobre problemes poden sorgir en la 
continuació del ferrocarril fins a Arenys de Mar.
L’alcaldia recomana que es tinguin en compte les necessitats de les drassanes de Mataró i el trànsit de les embarcacions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Ferrocarril Mataró

-
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Any/expedient 1852/21

Títol formal: Espediente de Antonio Fábregas sobre plantación de arbolado. Desde 27 de abril de 1851 hasta 28 de enero 
de 1852.

Data: 02/04/1851 05/04/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades per Antoni Fàbregas a l'Alcaldia del Masnou per la plantació de 18 arbres en la seva propietat. L'alcaldia 
li respon que aquella propietat ni li pertany. Tramesa de la reclamació a l’Alcaldia de Mataró i al Govern de la Província. Sol·licitud 
d'un informe dels fets a l’alcaldia del Masnou.
Imposició d'una sanció a l’Alcaldia del Masnou per part del Govern de la Província pel retard en el lliurament de l'informa. Justificació 
presentada per l'alcaldia en la que al·lega que l'informe es va enviar per correu en el termini previst.
L’alcaldia sol·licita d'Antoni Fàbregas una prova de la seva propietat, després que aquest presentés una segona reclamació.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Arbre Sanció

-

Any/expedient 1852/22

Títol formal: Espediente de embargo de obras ó casa que se construye en la carretera á instàncias de don Miguel Garriga. 
Á 3 de mayo.

Data: 03/05/1852 12/06/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia presentada per Miquel Garriga i Roca contra Carmen i Joaquim Rovira i Torrabella per les obres de construcció d'una casa 
en uns terrenys en litigi en el carrer Caterra. Certificacions de la paralització de les obres, de la celebració d'un judici entre les dues 
parts en el Jutjat de primera instància del pi a Barcelona. Llistat obrers treballen en l'obra, de les mides de la casa, de la notificació 
de la paralització de les obres als obrers mentre no hi hagi cap sentència definitiva.
Notificació lliurada a l’alcalde en què s'especifica que ha de paralitzar les obres mentre no es faci un embargament decretat. Les 
obres continuen i s'informa a l’alcalde que pot sancionar als infractors.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Privada Judici Sanció

-

Any/expedient 1852/23

Títol formal: Gabaldá contra Gerardo Estaper. Á 7 de mayo.

Data: 07/05/1852 13/11/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys del judici de conciliació entre Francesca Gavaldà i Parés i Gerard Estaper Humbert, Cal Xala.
Informes sol·licitats pel Jutjats de primera Instància de Mataró sobre la propietat de Francesca i Manuela Gavaldà en el carrer de las 
Huertas, si tenien permís per fer la construcció d'una casa i si anteriorment aquest terreny era un pas obert a tothom o una zona 
restringida.
Informes de l’alcaldia sobre les dades sol·licitades.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Judici Conciliació Obra

-

Any/expedient 1852/24

Títol formal: Espediente de José Clavillé picapedrero. Á 8 de mayo.

Data: 13/12/1843 02/06/1854

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Josep Clavillé a l'Alcaldia del Masnou demanat que li paguin les feines de restauració que van fer els 
seus treballadors en la Casa de la Vila. 
Decret municipal ordenant que Miquel Garriga i Roca inspeccioni les obres. 
Factura presentada per Josep Clavillé i acceptada per l'Alcaldia en què consten les feines fetes i el seu cost.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Obra Pública Casa/Vila Comptes

-
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Any/expedient 1852/25

Títol formal: Tiro de rodela. Autorización. Á 28 de mayo.

Data: 20/05/1852 28/05/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Autorització de la Comandància General de la Província de Barcelona enviada a l’Alcaldia del Masnou en què es permet que Andreu 
Silva pugui instal·lar un establiment de tir de rodella al Masnou. 
Alcaldia del Masnou respon al governador civil de la província que ha rebut autorització i que vetllarà perquè en aquest establiment 
no es produeixi cap desgràcia.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, dels comptes de propis i arbitris del 
Masnou de l'any 1851.

Paraules clau: Joc Permís Cafè

-

Any/expedient 1852/27

Títol formal: Licencias de seguridad pública. Á 31 de mayo.

Data: 27/05/1852 31/05/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels establiments comercials que han de tenir una llicència de seguretat pública. Llistat dels veïns que han demanat una 
llicència de seguretat pública per l'any 1852. 
Llistat de llicències sol·licitades per venedors. 
Sanció imposada a l’alcaldia del Masnou pel Govern de la Província per no anar a recollir les butlletes de la llicència de seguretat a 
l'administració Recaptadora General.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Llicència Seguretat Sanció Comptes

-

Any/expedient 1852/28

Títol formal: Fiesta de San Pedro y San Cristoval. Desde 7 de junio hasta 1 de agosto.

Data: 20/06/1852 01/08/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població per fer un ball i un envelat per celebrar la festa 
patronal de Sant Pere i la festa de Sant Cristòfol, festa patronal del barri d'Alella de Mar, de l'any 1852. Acceptació de la petició per 
part de l'alcaldia. Petició al caporal dels mossos d'esquadra de Sabadell de 2 homes per vigilar la celebració.
Notificació de l'Alcaldia a l'Ajudant de Marina de la celebració del ball en el lloc habitual. Vist-i-plau de l'Ajudant de Marina.
Denúncia presentada per l'alcalde del Masnou al Govern de la Província i al Jutjat de primera Instància de Mataró dels aldarulls que 
Esteve Comas i altres veïns d’Alella van fer en la festa de Sant Cristòfol.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ball Festivitat Ordre/Públic Alella/Mar

-

Any/expedient 1852/29

Títol formal: Sobre arriendo de contribuciones de inmuebles y subsidio para los años 1852, 1853 y 1854. Á 20 de junio.

Data: 15/08/1852 18/08/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les peticions de l’alcaldia del Masnou enviades al governador civil de la província en què es presenta com a 
recaptador per a la Tresoreria de l'impost territorial i el subsidi d'Indústria i comerç pels anys 1852, 1853, 1854 a canvi de quedar-se 
el 2% de la recaptació.
Petició presentada per Bonaventura Feu en què sol·licita la plaça de recaptador dels impostos del Masnou.
Comptes de la recaptació del primer trimestre de l'any 1853 i el percentatge que li correspon.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Arrendament Recaptació

-
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Any/expedient 1852/30

Títol formal: Espediente de división de contribuciones y escuadras con Alella. Desde 20 de junio de 1849 hasta 15 de julio 
de 1852.

Data: 20/06/1849 23/09/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords de la divisió de les quotes de la contribució dels mossos d'esquadra entre el Masnou i Alella dels anys 1849, 1850 i 1851.
Acord de la divisió definitiva de la quota entre els dos pobles aprovat pel capità general del Principat.
Llistat dels propietaris de terres i el producte de les contribucions urbana i rústica del barri d'Alella de Mar.
Certificació de la separació de la contribució que pagaven fins ara conjuntament els dos pobles. Certificació en què consta el lloc on 
està dipositada l'acta oficial de divisió de la contribució entre els dos pobles.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient un dels documents és un llistat dels carrers que formaven el barri d'Alella de Mar l'any 1851.
Nota del secretari en la camisa: "Verificada en 20 de diciembre de 1850 / Aprovada / por el excelentísimo señor Capitán General del 
Principado / en 19 de setiembre de 1852".

Paraules clau: Alella Alella/Mar Impost Esquadres/Valls Segregació

-

Any/expedient 1852/31

Títol formal: Estados de nacidos, casados y muertos. Desde 1 de julio de 1852 hasta 8 de enero de 1853.

Data: 01/07/1852 10/01/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1852, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al cap superior polític de la província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pressupost municipal per l'any 1853

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1852/32

Títol formal: Solicitud de certificados de inscripción de matrícula de subsidio. Á 7 de julio.

Data: 07/07/1852 24/07/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Ajuntament del Masnou presenta a l'Administració de Contribucions Directes de la Província una certificació en què consta que 
Jaume Millet ha pagat la matrícula de l'any 1852 i li demana que expedeixi una certificació en què consti que el dit Jaume Millet és el 
capità de la polacra Mensagera.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos Impost IndústriaComerç Vaixell

-

Any/expedient 1852/33

Títol formal: Espediente de lo pagado de documentos de seguridad pública. Á 12 de julio.

Data: 12/07/1852 04/01/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels documents públics rebuts en la secretaria de l'Alcaldia durant l'any 1852. 
Llistats dels documents públics expedits en els dos semestres de l'any 1852 per la secretaria de l'Alcaldia del Masnou. 
Certificació del total pagat per la secretaria pels documents de seguretat pública a la Dipositaria de Fons Provincial l'any 1852.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Comptes Seguretat Llicència Permís Passaport

-

Any/expedient 1852/35

Títol formal: Espediente sobre consignación de cantidades en el presupuesto para ferrocarriles. Á 19 de julio.

Data: 01/07/1852 19/07/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Alcaldia de Barcelona convida a l'Alcaldia del Masnou a participar en l'empresa del ferrocarril aportant-hi part dels diners que recapta 
amb les contribucions. L'Alcaldia del Masnou denega l'oferta tot al·legant que no té suficient efectiu.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Inversió Pública Ferrocarril

-
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Any/expedient 1852/36

Títol formal: Basurero o escombrarihaire. Á 19 de julio.

Data: 19/07/1852 19/07/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plecs de condicions per l'arrendament del servei de neteja del Masnou per l'any 1852.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Principio el día 19 de julio / Juan Barbara".
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades. S'ha 
escollit la data del títol de la camisa com a provable.

Paraules clau: Neteja Via/Pública Arrendament

-

Any/expedient 1852/37

Títol formal: Espediente de Pedro Maristany haciendo dimisión de la administración de la cartería. Á 24 de julio.

Data: 24/07/1852 08/08/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Enquesta enviada pel Departament de Correus del Govern de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou en què demana 
dades sobre la nòmina del carter i les condicions de treball. Esborrany de les dades de l'enquesta enviades per l'Alcaldia. 
Dimissió del carter del Masnou Pere Maristany després d'exercir el càrrec durant vint-i-sis anys. Acceptació de la dimissió per part 
de l'Alcaldia. Proposta de terna presentada per l'Alcaldia del Masnou al governador civil de la província perquè esculli el nou carter.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propuesta en terna de su nieto / Pedro Maristany y Matas".
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1852/60.

Paraules clau: Carter Elecció

-

Any/expedient 1852/38

Títol formal: Espediente de José Ribas, evanista de Granollers, contra Salvador Trias, evanista del Masnou, sobre pago de 
cantidades. Á 26 de julio.

Data: 01/12/1850 21/10/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany i original del Judici de conciliació entre Josep Ribas Masuet, representat per Cebrià Cussó, i Salvador Ribas pel deute 
contret per impagament de la compra d'un taller d'ebenista.
Finalment s'estableix l’embargament dels béns de Salvador Ribas, inventariats prèviament, per pagar el deute. 
Inclou l'escriptura notarial de la venta del taller.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Judici Conciliació Deute

-

Any/expedient 1852/39

Títol formal: Inventario de los muebles y efectos del colegio de niñas. Desde 1 de agosto de 1850 á 8 de enero de 1852.

Data: 01/08/1850 22/08/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventari i posteriors revisions dels béns que hi ha al Col·legi de la Concepció de Nenes Educandes del Masnou de l'1 d'agost del 
1850, del 8 de gener del 1852 i de l'1 de juny del 1852. Acord de la Junta Municipal de l'elecció de la nova mestre per l'escola 
pública de nenes en la persona de Carmen Colomer. Llistat de la legislació que fa referència a la convocatòria per cobrir les vacants 
de mestres públics.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mestre Disposició Centre Bens

-

Any/expedient 1852/40

Títol formal: Alta de la carcel de don Juan Duran, panadero. Á 6 de agosto.

Data: 06/08/1852 06/08/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la fiscalia de la Comissió Militar de la Província a l'Alcaldia del Masnou en què s'ordena que no tingui efecte la captura de 
Jaume Pometas, però que se l'obligui a presentar-se a declarar a l'oficina d'aquesta administració.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem sobre la captura de Jaime Salasa, Pometas ".
Els documents corresponents a Juan Duran no es troben en aquest expedient.

Paraules clau: Presos Vigilància Exèrcit Deserció

-
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Any/expedient 1852/41

Títol formal: Espediente nombramiento de guarda particular de frutos. Á 15 de agosto.

Data: 13/08/1852 15/08/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord dels propietaris de pagar un guarda fruits per a la collita de l'any 1852. 
Llistat dels propietaris que han acceptat el repartiment de les despeses del guarda fruits de la collita del 1852.
Elecció i nomenament de Salvador Mercader com a guarda fruits per la collita de l'any 1852.
Llistats dels propietaris de terres al Masnou tot especificant-ne el valor d'aquestes.
Notificació de l’Alcaldia de Teià enviada a la del Masnou en què informa de que no ha pogut avisar als seus veïns propietaris de 
terres al Masnou de la reunió sobre la discussió del Guarda fruits.
L'alcaldia del Masnou sol·licita de la d’Alella que informi als seus veïns propietaris de terres al Masnou que han de pagar una part 
del sou del guarda fruits de l'any 1852.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Salvador Mercader".

Paraules clau: Collita Vigilant Teià Alella

-

Any/expedient 1852/42

Títol formal: Borradores de acuerdos. Desde 22 de agosto hasta 20 de octubre.

Data: 09/01/1852 20/10/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys d'acords municipals sobre: el ban del Bon Govern del Masnou, la reparació dels camins i carrers malmesos per les 
últimes pluges torrencials i la riera de Teià, el canvi de moneda al Masnou, denegant la resolució del problema del deute que 
s'arrossega per no pagar les pensions dels censals de l'any 1834, sobre la dimissió mestre Manuel Mandorell, sobre la canalització 
de l'aigua de la presa de Joan Fontanills, sobre la queixa presentada a l’Alcaldia d’Alella pel trasllat de la canalització de l'aigua al 
Torrent de Ricals, sobre la repartició de la quinta, sobre el cas de Bruno Garcia, sobre recaptació de l'impost de consums.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Disposició Alella Canvi/Moneda Torrent Teià

-

Any/expedient 1852/43

Títol formal: Nombramiento de la Junta Municipal de Beneficencia para el bienio de 1852 á 1853. Á 25 de agosto.

Data: 06/04/1852 10/09/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció i nomenament dels membres de la Junta de Beneficència pel bienni 1852 i 1853, aprovats pel governador civil. Notificació 
de la seva elecció als escollits. Notificació al governador de la província de l'acceptació del càrrec per tots els membres de la Junta i 
la presa de possessió de la nova Junta Municipal de Beneficència.
Imposició d'una sanció per part del governador civil a l'Alcaldia del Masnou per haver lliurat tard la terna de Veïns susceptibles a ser 
nomenats membres de la Junta.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Junta Beneficència Municipal

-

Any/expedient 1852/44

Títol formal: Espediente de don Francisco Maristany y Ramentol. Á 7 de setiembre.

Data: 07/09/1852 06/10/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per Francesc Maristany i Ramentol a l’alcaldia del Masnou i tramesa al Govern civil de la província en què 
denúncia que es vol obrir un carrer en un terreny de la seva propietat. Informe de l’alcaldia en què es justifica la creació del carrer. 
Govern Civil resolt que es paralitzi l'obertura del carrer, i s'obri un nou expedient en què es tramiti l'expropiació i l'obertura del nou 
carrer.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Obertura/Carrer Expropiació

-
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Any/expedient 1852/45

Títol formal: Espediente sobre cambio de la calderilla catalana. Declaración de la que tienen los vecinos.

Data: 17/08/1852 08/11/1852

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 70

Estat de conservació: Bo

Descripció: Disposicions del capità general de l'Exèrcit del Principat i de la Junta de Moneda de Catalunya en què s’ordena un canvi de moneda 
i l'anul·lació del valor de la "calderilla" catalana entre l'octubre i el novembre de 1852, i com s'ha de dur a terme el canvi. 
Llistat de les monedes canviades dutes a Barcelona per l'agutzil i els vigilants del Masnou.
Inventaris de 52 comerciants del Masnou en què informen de la calderilla que tenen en les seves caixes el 17 i 24 de setembre del 
1852.
Model de la butlleta per sol·licitar el canvi de moneda.
L’alcaldia del Masnou sol·licita la Govern de la Província com ha de fer el canvi i qui ha de traslladar les monedes canviades.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient hi ha 87 impresos en blanc que no s'han comptat com a documents, es tracta d'impresos de recollida de 
moneda, de rebuts d'entrega de moneda i notificacions de recollida de moneda.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1852/56.

Paraules clau: Canvi/Moneda Disposició

-

Any/expedient 1852/46

Títol formal: Espediente de los vecinos que se dedican á la venta de sal para el año 1853. Á 31 de octubre.

Data: 31/10/1852 28/01/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administrador de Rentes Estancades de Mataró enviada a l’Alcaldia del Masnou en què reclama el llistat de les 
persones que es dediquen a la venta de sal al menor i han demanat una llicència l'any 1853 i ordena que la renovació de les 
llicències es paguin a la gabella de Mataró.
Llistat dels veïns que han demanat la renovació de la llicència per vendre sal al Masnou en l'any 1853, tramès per l'alcaldia a la 
gabella de Mataró. Tramesa de les llicències a l'Alcaldia perquè les reparteixi entre els venedors de sal que les han pagades.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sal Llicència

-

Any/expedient 1852/48

Títol formal: Espediente sobre la abertura de un salón de bayle y otras diversiones. Á 13 de diciembre.

Data: 09/10/1851 30/12/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Francesc Camps per obrir un ball en el lloc en què hi havia l'antic hostal d’Alella de Mar, i de Francesc 
Roquefort i els seus socis per obrir un saló de ball i actuacions lúdiques.
Informes de les peticions elaborats per l’alcaldia i presentats al governador civil. 
Acceptació de les peticions

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Otra idem idem de Camps".

Paraules clau: Ball Alella/Mar Hostal Llicència

-

Any/expedient 1852/49

Títol formal: Adición á la matrícula de subsidio. Idem bajas. Á 7 de noviembre.

Data: 31/10/1851 31/12/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 28

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades al Govern de la Província per un grup de matriculats de Marina del Masnou, que consten en un llistat, 
perquè els han fet pagar dos cops la matrícula en dues poblacions diferents. 
Petició de rebaixes de la matrícula del subsidi. Llistat de les altes de la matrícula per carrer.
Llistat dels vaixells matriculats que es van donar de baixa de la matrícula de Barcelona. 
Models de la butlleta de notificació de la baixa de la matrícula i de pagament del subsidi. 
Llistat dels vaixells que s'han donat de baixa de la matrícula l'any 1852 tot especificant-ne la causa.
Ban de la subhasta de l'arrendament de l'impost de consums per l'any 1853.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Para ambulancia vide Boletín Oficial número 41 / del 1852".

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Marinos Vaixell

-
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Any/expedient 1852/50

Títol formal: Espediente de padrón de la prestación personal.

Data: 30/06/1848 17/12/1850

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de l'informe sobre els camins veïnals del 1848. Certificació del seu lliurament al Govern Civil. Llistat de les disposicions 
sobre camins veïnals entre 1848 i 1850.
Ban informant de l'exposició pública de les llistes de prestació personal per a reparar els camins veïnals de la població.
Reclamacions presentades per l'Ajudant de Marina en nom dels mariners, en què sol·licita que se'ls exclogui del servei de 
prestacions personals. Denegació de la reclamació per part del governador civil.
Pressupostos de les feines fetes entre 1849 i 1850. Informe enviat al governador civil dels treballs de millores del camins fets l'any 
1850.
Comptes de la recaptació de la quota de serveis personals.
Llistat veïns no inclosos en les prestacions personals en què s'especifica el perquè.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient hi ha un full del padró d'habitans del 1849/1850.

Paraules clau: Marinos Via/Pública Reparació Queixa

-

Any/expedient 1852/52

Títol formal: Estima o valoraciones de bienes de los finados. Desde 9 de enero de 1851 hasta 6 de setiembre de 1852.

Data: 09/01/1851 06/09/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels béns que tenien en el moment de la seva mort elaborat per Bonaventura Alsina i Josep Canudas de: Gabriel 
Pagès, Tomàs Oliver i Marià Fontanills i Montcau.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Mariana Fontanills i Montcau / Tomás Oliver i Maristany".

Paraules clau: Herència Bens Defunció

-

Any/expedient 1852/54

Títol formal: Registro de requisitorias circuladas por los juzgados.

Data: 07/01/1852 27/12/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 125 requisitòries rebudes per a la captura de presos pròfugs a l'Alcaldia del Masnou l'any 1852.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Requisitòries Ordre/Públic Presos

-

Any/expedient 1852/55

Títol formal: Registro de órdenes circuladas por varias autoridades.

Data: 07/01/1852 31/10/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les 13 còpies dels oficis i circulars rebuts en l'Alcaldia del Masnou d'autoritats civils i militars al llarg de l'any 1852, en les 
quals s'especifica quan i què se'ls va contestar.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Correspondènci
a

-

Any/expedient 1852/56

Títol formal: Espediente cambio de la calderilla catalana.

Data: 31/10/1852 31/10/1852

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Models de les butlletes en què s'informa de les dates del canvi de moneda i el lloc en què es fa el canvi.
Llistat de les quantitats canviades per carrers i barris.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient, en els documents simples tan sols consta el mes i l'any, per això les dates de l'expedient són aproximades.
Dintre de l'expedient hi ha 31 impresos en blanc que no s'han comptat com a documents, es tracta d'impresos de recollida de 
moneda, i notificacions del canvi de moneda.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1852/45.

Paraules clau: Canvi/Moneda Disposició

-
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Any/expedient 1852/57

Títol formal: Utensilios facilitados y gastos de la torre telegráfica de Montgat.

Data: 18/05/1851 26/01/1852

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 39

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les despeses de la torre telegràfica de Montgat dels anys 1851 i 1852 que han estat sufragades entre els pobles del 
Masnou, Alella, Teià i Tiana.
Rebuts dels subministraments lliurats a la torre telegràfica de Montgat entre el 18 de maig de 1851 i el 11 de desembre del 1852 
ordenats per les alcaldies del Masnou, Alella, Teià i Tiana.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Corresponde al Masnou 308 reales 20".

Paraules clau: Torre Montgat Tiana Teià Alella

-

Any/expedient 1852/58

Títol formal: Perjuicios que resultaron de lo suministrado en la torre telegráfica de Montgat.

Data: 31/12/1851 02/10/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les despeses de la torre telegràfica de Montgat del gener al setembre de l'any 1852.
Rebuts dels subministraments lliurats a la torre telegràfica de Montgat entre el gener i l'agost del 1852. 
Alcaldia de Tiana notifica a la del Masnou la necessitat de mantes noves per a la guarnició destacada en la torre telegràfica.
Circulars del Govern i la Comandància Militar de Mataró informant dels pobles responsables de la torre telegràfica i com s'ha de 
repartir la gestió i el manteniment.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, del 19 d'agost del 1851.
Nota del secretari en la camisa: "Suministros perjuicios 614 reales"

Paraules clau: Torre Montgat Tiana Teià Alella

-

Any/expedient 1852/59

Títol formal: Obras del patio de la yglesia y paredes de la rectoria.

Data: 24/01/1852 08/07/1852

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les quantitats lliurades a Rafael Clota entre el 24 de gener i el 3 d'abril de l'any 1852.
Factura de les obres fetes en el pati i les parets de la rectoria de la parròquia de Sant Pere.
Pressupost presentats pels mestres d'obres Jaume Genís, Bonaventura Alsina i Rafael Clot per a les reformes de les escales de 
l’església i les parets del pati de la rectoria.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Recibí del cura pàrroco 1128 reales / cargo".
Plànol de les mides del pati de la rectoria.
Entre els documents hi ha dos esborranys amb un llistat de temes pendents del secretari i un llistat d'expedients.

Paraules clau: Obra Parròquia

-

Any/expedient 1852/60

Títol formal: Sobre el sueldo y demás productos de mensualidades de los maestros titulares. Á 12 de agosto.

Data: 18/06/1852 13/07/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció i nomenament del nou carter de la població, Pere Maristany i Matas. Condicions del càrrec.
Informe sobre les condicions de sou i feina del mestre de l'escola pública del Masnou, Manuel Madorell.
Petició de l’Alcaldia de Mataró a la del Masnou d'un informe amb totes dades personals i de condicions de treball sobre el mestre de 
l'escola pública.
Nomenament i expedició del títol oficial del Mestre de primera ensenyança en l'escola pública José Trabera a partir del mes de juliol 
del 1853.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pressupost municipal de l'any 1853.
Nota del secretari en la camisa: "Titulos del maestro".
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1852/37.

Paraules clau: Mestre Carter Nòmina Títol/Oficial

-
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Any/expedient 1852/61

Títol formal: Títulos o nombramiento del secretario del Ayuntamiento.

Data: 26/01/1852 29/01/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol en què consta el nomenament de Bonaventura Feu com a secretari de l'Ajuntament del Masnou des del 1825 
especificant el sou que cobrava i les lleis i disposicions a les quals estava subjecte.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'1 d'abril del 1854 en què consten els productes de les finques i 
els drets dels béns propis del comú.

Paraules clau: Secretari Títol/Oficial

-

Any/expedient 1852/62

Títol formal: Bando de buen gobierno.

Data: 07/01/1852 06/07/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Impresos i esborranys del ban municipal del Bon Govern aprovat pel consistori del Masnou per l'any 1852. Sol·licitud de l'aprovació 
del ban pel governador civil. 
Llistat de les correccions que s'han de fer als articles del ban. 
Denegació de l'aprovació del ban per part del governador civil.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Disposició Municipal

-

Any/expedient 1852/63

Títol formal: Rectificación de los precios de consumos para 1851.

Data: 06/10/1850 08/09/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 41

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions sobre el preu que cobra per la lliura de carn presentades per l'arrendatari de la contribució de consums per l'any 
1851, Salvador Puyol, a l'Administració de Contribucions Indirectes de la Província.
Informe presentat per l’alcaldia sobre el cas. I s'obliga a l'arrendatari a pagar el preu establert inicialment.
Reclamacions presentades a l'Administració de Contribucions indirectes pels comerciants sobre l'increment que els fa pagar 
l'arrendatari de la contribució de consums. L'alcaldia confirma la queixa. Llistat dels preus que cobren els arrendataris a Teià i a 
Premià.
Rectificacions dels preus dels consums de l'any 1851 ordenades per l'administració de Contribucions indirectes.
Esborranys amb les equivalències entre la lliura catalana i la lliura castellana.
Llistat dels arrendataris que es faran càrrec de la contribució de consums al Masnou i les quantitats que pagaran

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Queixa Arrendament Recaptació

-

Any/expedient 1852/64

Títol formal: Espediente de rectificación de precios de las especies de consumos de 1850, 1851 y 1852.

Data: 04/05/1851 09/09/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 29

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels preus oficials de les espècies de consums pels anys 1850 i 1851.
Llistats de les rectificacions dels preus de les especies dels consums en 1851 i 1852 al Masnou. Notificació de les rectificacions a 
l'Administració de Contribucions Indirectes.
Llistats de les carns venudes i comprades en el primer semestre de 1852.
Peticions de les alcaldies de Teià, Premià, Alella i Badalona dels preus de les espècies de consums al Masnou per l'any 1852. 
Certificacions en què consten els preus enviades a aquestes alcaldies.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Recaptació Consums

-
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Any/expedient 1852/65

Títol formal: Espediente de dimisión de la escuela de niñas que desempeña doña Dorotea Catalina Rodríguez.

Data: 28/12/1851 27/10/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Dimissió de Dorotea Catalina Rodríguez i designació de Dolors Colomer com a mestra interina.
Concurs de provisió de la plaça de la mestra de l'escola pública per a nenes guanyat per Dolors Colomer.
Certificació del títol oficial de mestra titular de l'escola pública per a nenes del Masnou de Dolors Colomer en què s'especifica quan 
obtingué la plaça i el seu sou.
Notificació a la Comissió Provincial d'Instrucció Primària de la dimissió de Dorotea Rodríguez, de la interinitat de Dolors Colomer i la 
necessitat de convocar un concurs per omplir la vacant, i dels tràmits i resultats del concurs.

Tema: Ensenyament

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Nombramiento de doña Dolores Colomer".
La camisa presenta un estat de conservació deficient però la resta de documents es troben en bon estat.

Paraules clau: Concurs Mestre Centre Títol/Oficial

-

Any/expedient 1852/66

Títol formal: Instancias de construcción.

Data: 10/12/1850 04/01/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, mines o trams de mines en els carrers Santa Ana, 
Sant Cristòfol, de la Caterra, Sant Joan, Sant Francisco, presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Paula Fontanills, muller de 
Francesc Fontanills; Genís Ramentol; Rita Miralda de Garcia; Josep Antoni Estaper; Gerard Alsina; Pere Sust; Gerard Ferrer; 
Gerard Orta; Joan Ribas i Prats. 
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. Informes d'en Garriga i Roca.
Decrets municipals pels quals s'accepten.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "1 Gerard Alsina xich xot, cañería / 2 Pedro Sust, obras / 3 Gerardo Ferrer, agua / 5 Juan Ribas y 
prat, obras / 4 Gerardo orta, idem / 6 Francisco oliver y Alsina, idem / 7 Paula Fontanills y Fortis, casa / 8 Ginés Ramentol, idem".

Paraules clau: Obra Privada Mina

-

Any/expedient 1852/67

Títol formal: Instancias sobre construcción. Á 30 de octubre.

Data: 02/06/1852 30/10/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una paret que dona al pati de l'església parroquial presentada a l'Alcaldia del Masnou. 
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa full d’ofici en blanc amb el segell de l’any 1831.

Paraules clau: Obra Privada Parròquia

-

Any/expedient 1852/68

Títol formal: Instancias sobre construcción. Á 14 de setiembre

Data: 07/09/1852 25/09/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir trams de mines o clavegueram en els carrers de Santa Ana, la Deseada i 
Sant Pere presentades a l'Alcaldia del Masnou per Gabriel Sala, Benet Carreras i Antoni Pla.
Decrets municipals pels quals s'accepten les peticions sempre que segueixin la normativa del pla municipal.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa full d’ofici en blanc amb el segell de l’any 1831.

Paraules clau: Clavegueram Mina Obra Particular

-

Any/expedient 1852/71

Títol formal: Espediente de límites de la playa. Á 31 de diciembre de 1853.

Data: 05/05/1830 14/07/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Delimitació dels límits de la platja defensada pel comandant militar de Marina de la Província basant-se en les reials ordres de 1828 
i 1839. Acceptació d'aquests límits pel Govern Civil de la Província. 
Reclamacions presentades per l’Alcaldia del Masnou al comandant militar de Marina i al Govern Civil de la Província sol·licitant una 
rectificació dels límits perquè el límits actuals provoquen molts problemes als veïns ja que l'espai en litigi és el sol·licitat anualment 
per fer el ball de festa major, per construir magatzems i altres necessitats de la població.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: La camisa presenta un estat de conservació deficient però la resta de documents es troben en bon estat.

Paraules clau: Platja Alineació Marinos Queixa

-
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Any/expedient 1852/72

Títol formal: Espediente del servicio de bagages.

Data: 01/01/1849 07/06/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Empresa de serveis de bagatges reclama a l’Alcaldia del Masnou el pagament dels serveis de l'any 1851 i el padró de cavalls i 
cavalleries.
Serveis contractats per l’Alcaldia del Masnou a l'empresa de serveis de bagatges l'any 1849.
Padró de les cavalleries i cavalls que hi ha al Masnou el 6 de gener de 1849.
Llistat dels veïns subjectes al pagament de bagatges que no han pagat la quota l'any 1851.
Reclamació de l'Alcaldia de Mataró del padró de cavalls i cavalleries del Masnou, del pagament dels serveis del primer semestre de 
1852 a Joaquim Cabot, comissionat de l'empresa de bagatges.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
Els documents tenen humitat.

Paraules clau: Transport Impost Cavall Exèrcit Queixa

-

Any/expedient 1853/01

Títol formal: Borradores de acuerdos.

Data: 30/12/1848 31/12/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 72

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys d'acords municipals de l'any 1853 sobre: impostos, el sou de Miquel Garriga i Roca, el nomenament d’Antoni Font com a 
sereno d’Alella de Mar, l'excedència en el càrrec de dos regidors, estudi d'instàncies d'obres presentades per veïns, estudi de les 
queixes contra el vigilant Jordi Comellas, reunions de la Comissió Local d'Instrucció Pública.
Notificació dels torns dels pobles per encarregar-se dels subministraments a la Torre Telegràfica de Montgat tramesa per la 
Comandància Militar de Mataró.
Llistat de les despeses de la torre telegràfica de Montgat del primer semestre de 1853.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Disposició Torre Vigilant Impost Obra

-

Any/expedient 1853/02

Títol formal: Borradores de entrada y salida de comunicaciones. Á 4 de enero.

Data: 09/07/1853 31/12/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany amb 65 entrades del registre d'entrades i sortides de correspondència de l'Alcaldia del Masnou amb el Govern Civil de la 
Província de Barcelona del juliol al desembre del 1853.
Esborrany amb 114 entrades del registre d'entrades i sortides de correspondència de l'Alcaldia del Masnou amb altres corporacions, 
autoritats estatals, militars i institucions del juliol al desembre del 1853

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Correspondènci
a

-

Any/expedient 1853/03

Títol formal: Registro de los títulos de vigilantes de consumos. Á 6 de enero.

Data: 08/02/1853 25/06/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del governador civil de la província enviada a l’Alcaldia del Masnou en què informa de les funcions i nomenaments dels 
"cabos de ronda de visita de los derechos de consumos".
Llistats dels nomenaments dels 7 vigilants de consums designats pels arrendataris per l'any 1853.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Vigilant Títol/Oficial Disposició

-
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Any/expedient 1853/04

Títol formal: Espediente de construcción de una cloaca en la calle de la Fuente. Á 7 de enero.

Data: 17/07/1847 13/01/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una latrina presentada a l'Alcaldia del Masnou per Joan Millet, en la casa de la seva 
propietat situada entre els carrers Quintana i Sol Rogent.
Acord municipal de construir una claveguera fins el mar des del carrer de la Fuente l'any 1851. Notificació de l'Alcaldia del Masnou 
al governador civil de la província i a la Junta Directiva de l'empresa del Ferrocarril de la construcció de la claveguera en el carrer de 
la Fuente.
Petició d'un permís per a construir una claveguera fins a la platja des de les seves cases situades en el carrer de la Deseada 
presentades a l’alcaldia per Marià Torrent, Josep Ribas i Jaume Pagès.
Acords de la construcció de clavegueres en els carrers Ginesta i Sant Pere l'any 1847.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Clavegueram Obra Privada Ferrocarril

-

Any/expedient 1853/05

Títol formal: Instancias presentadas. De 12 de enero á 12 de julio.

Data: 12/01/1853 20/07/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 37

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, mines o trams de mines o clavegueram en els carrers 
Esperança, Sant Pere, Quintana, Sant Francisco, del Lavadero, Rastillo o Fontanills, Santa Ana, Sant Cristòfol, Carretera Real, Sant 
Jaume, Sant Francesc i en la zona coneguda com Roca de Xeix presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Pau Matas, Josep Bosch i 
Maristany, Pere Manau, Segon Pagès i Botey, Antoni Llampallas, Nicolau Puyol, Joan Rusiñol, Pere Maristany, Joan Oliver i 
Llimona, Pau Pagès, Josep Oliver, Gerard Maristany, Felicià Rosés, Ignasi Culell, Mariàngela Rosés i Mitjans, Francesc Raspall, 
Pere Sust, Salvador Grau i Casas.
Decret que nomena un arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la complexitat de l'obra. Informes 
d'en Miquel Garriga i Roca. Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Privada Mina Clavegueram

-

Any/expedient 1853/06

Títol formal: Espediente de apremios sobre contribuciones de 1851 y atrasos. Á 20 de enero.

Data: 18/11/1851 03/06/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels constrenyiments iniciats pels retards en el pagament de les contribucions de l'any 1851.
Ordre d'execució de dos constrenyiments sobre Joan Fiveller pel deute de les contribucions de l'any 1853 i sobre Joan Cruels pel 
deute de les contribucions dels anys 1850 i 1851.
Excuses presentades per Antonio Forteza pel retard en el pagament de la recaptació de les contribucions.
Notificació de l'Alcaldia del Masnou a la d’Alella de l'execució del constrenyiment a Joan Cruells per no pagar contribució dels anys 
1850 i 1851.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Recaptació Constrenyiment

-

Any/expedient 1853/07

Títol formal: Multas impuetas por la Alcaldia. Á 21 de enero.

Data: 05/01/1853 27/05/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació de les sancions imposades per l'Alcaldia del Masnou entre el 5 de gener i el 27 de maig de l'any 1853, especificant la 
quantitat cobrada, el perquè de la sanció i qui ho ha pagat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, de bona conducta feta per l'alcalde del 
Masnou a Isidro Truch el 7 de desembre del 1851.
Dintre de l'expedient el document simple no té dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Sanció Municipal

-
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Any/expedient 1853/08

Títol formal: Espediente para la limpia de las carreteras ó sea de la carretera en toda la travesis del pueblo y 
recomposición de la carretera. Á 22 de enero.

Data: 21/12/1852 31/12/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les disposicions vigents l'any 1852 sobre reparació i millores de les carreteres i camins veïnals.
Llistat dels dies treballats en les obres de reparació i millora ordenades pel Govern Civil de la Província l'any 1852 de la zona que 
compren el torrent Humbert fins a la part de llevant del Masnou.
Ordre de fer millores en la carretera reial enviada a l’alcaldia del Masnou pel Govern Civil de la Província.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Torrent Reparació Via/Pública Disposició

-

Any/expedient 1853/09

Títol formal: Encargo de la alcaldia al teniente 1º don Martín Roses. Á 25 de enero.

Data: 18/01/1852 10/09/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Govern Polític de la Província atorga un permís d'excedència al primer alcalde del Masnou, Gerard Maristany, perquè pugui resoldre 
uns negocis que té a Puerto Rico i l'Habana, després que aquest hagi presentat la petició formal. Designació de Martí Rosés com a 
alcalde en funcions.
Notificació del retorn de Gerard Maristany i la seva reincorporació en el càrrec.
Notificació en què l’alcaldia del Masnou informa al Govern Civil que Jaume Subirana no es troba en la població.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1º vez / se encargó el 29 de julio / Idem idem día 11 de setiembre 2ª vez".

Paraules clau: Marinos Excedència Alcalde

-

Any/expedient 1853/10

Títol formal: Arriendo de bagages. Á 29 de enero.

Data: 07/03/1852 10/08/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 43

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padrons de les cavalleries del Masnou els anys 1852 i 1853. Tramesa d'un padró a l'arrendatari del servei de bagatges. Rebuts dels 
pagaments de serveis de bagatges dels anys 1852 i 1853. Llistats dels serveis que l’alcaldia deu a la Subdelegació de serveis de 
bagatges de Mataró fets entre el setembre de 1852 i el setembre de 1853. Llistat veïns deuen part de la seva part dels serveis de 
bagatges de l'any 1851. Recaptació del servei de bagatges del 1852 i el seu lliurament a l'arrendatari Joaquim Cabot. Concurs 
d'arrendament del serveis de bagatges al Masnou del 1852.
Notificació a Ramon Poch del servei de bagatges que ha de fer el 8 de juny de 1853. Llistat dels serveis de bagatges fets per 
Vicente Gordí i Joan Truch l'any 1852.
Reclamació presentada a l'alcaldia del Masnou per l'empresa de serveis de bagatges de Mataró en què sol·licita que es paguin els 
serveis que es deuen de l'any 1853 i que els veïns no facin directament els serveis de bagatges.
Acord entre l’alcaldia del Masnou i l'arrendatari del servei de bagatges.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Pago / cabo mayor 11 reales 25 / idem menor 5 reales 30".

Paraules clau: Transport Cavall Impost Queixa

-

Any/expedient 1853/11

Títol formal: Espediente de Juan Fontanills sobre obras en la pieza del Rastillo y presentación de un nuevo plano. Á 27 de 
enero.

Data: 15/09/1847 21/06/1847

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a urbanitzar un terreny conegut com el Rastillo i la creació d'una plaça presentada a l'Alcaldia del 
Masnou per Joan Fontanills entre 1845 i 1846.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes d'en 
Garriga i Roca
Decret municipal que accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Reclamacions presentades per Francesc Oliver i Gaspar Malet i Casas cohereus de Francesc i Antònia Casas Rogent a l’alcaldia 
sobre el projecte urbanístic de Joan Fontanills el qual al·leguen que els perjudica.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "20 de agosto de 1852".

Paraules clau: Obertura/Carrer Obra Privada

-
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Any/expedient 1853/12

Títol formal: Título de maestro de 1ª educación de Nicolás Pujol y Cabañas. Á 2 de febrero.

Data: 02/04/1853 02/04/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de mestre d'escola primària elemental expedit a Nicolau Pujol i Cabañas el 19 d'abril del 1843.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Títol/Oficial Mestre

-

Any/expedient 1853/13

Títol formal: Diligencias criminales sobre robo de 1100 duros de casa de Jayme Domenech. Á 14 de febrero.

Data: 14/02/1853 06/12/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l’Alcaldia del Masnou al Jutjat de Primera Instància de Mataró i al cap de la Guàrdia Civil de Badalona del robatori de 
1100 duros fet per Josep Rové a Jaume Domènech. Informes i dades per a la investigació sol·licitades pel Jutjat i trameses per 
l’Alcaldia del Masnou sobre el cas.
Notificació de l’Alcaldia d’Esparreguera a la del Masnou de la detenció de Josep Rové. Inventari dels objectes robats i el diners que 
duia Josep Rové en el moment de la seva detenció
Notificació de la crida per presentar-se a declarar Jaume Domènech davant el jutge. Notificació de la condemna imposada a Josep 
Rové.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Reo José Robe"

Paraules clau: Robatori Ordre/Públic Judici

-

Any/expedient 1853/14

Títol formal: Espediente sobre la muerte natural de Buenaventura Ortega, 1er Comandante de Infantería. Á 19 de febrero.

Data: 19/02/1853 20/02/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació al capità general de l'Exèrcit per part de l'Alcaldia del Masnou i de la vídua, Paula Ortega, de la defunció per causes 
naturals del coronel en situació de lleva Bonaventura Ortega al Masnou el 19 de febrer del 1853.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Defunció Exèrcit

-

Any/expedient 1853/15

Títol formal: Espediente de los niños declarados pobres para ir a la escuela; y las niñas. Á 22 de febrero.

Data: 22/02/1850 25/10/1853

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 69

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades l'adreça) 
presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la gratuïtat de 
les classes i el material.
Acord de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten el llistats d'alumnes que han presentat una sol·licitud i si han 
estat o no admesos com a pobres entre 1850 i 1853.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beques

-

Any/expedient 1853/16

Títol formal: Espediente sobre ecsoneración del cargo de consejal á Pedro Martir Mitjans. Á 27 de febrero.

Data: 22/02/1853 23/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre d’exoneració del càrrec de regidor de Pere Màrtir Mitjans després de ser nomenat expenedor de butlles de la santa Creuada. 
Reclamació de l'alcalde del Masnou presentada al Govern Civil en què sol·licita que es restitueixi a Pere Màrtir Mitjans basant-se en 
una real ordre publicada i la possibilitat de fer compatibles els dos càrrecs.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exoneració Regidor Queixa

-
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Any/expedient 1853/17

Títol formal: Instancia de don Domingo Vidal para el establecimiento de mesas para la venta de carnes. Á 18 de marzo.

Data: 18/03/1853 20/03/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada a l'Alcaldia del Masnou per Domènec Vidal en què sol·licita el permís per establir una taula per vendre carn de be 
al Masnou i per poder matar els seus animals en l'escorxador municipal. Decret de l'Alcaldia autoritzant la petició sempre que 
segueixi el ban del bon govern vigent.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un full del padró del 1852.

Paraules clau: Carn Escorxador Plaça/Pública

-

Any/expedient 1853/18

Títol formal: Certificaciones de sanidad de las vacas, cuya leche se vende á este pueblo. Á 19 de marzo.

Data: 21/03/1853 28/03/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats expedients per veterinaris amb titulació en què consten l'estat de bona salut de les vaques propietat de Josep Dòria, de 
Feliu Bruguera, de Joan Cussó i de Jaume Casals.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Vaca Control Veterinari

-

Any/expedient 1853/19

Títol formal: Diligencias criminales sobre la violación de la niña Concepción Faig. Á 12 de abril.

Data: 26/04/1853 26/05/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes i testimonis presentats per l'Alcaldia del Masnou al jutge de primera Instància de Mataró dels fets relacionats amb la 
violació de la nena Concepció Faig per part de Joaquim Boxadors conegut com "el Chimo" i els detalls de la recuperació de la nena 
sota els exàmens dels metges del comú Antoni Basomba i Francesc Cont. 
El jutge ordena que l'informen de l'estat de la nena fins el seu total restabliment i de qualsevol novetat sobre el cas.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Violació Ordre/Públic

-

Any/expedient 1853/20

Títol formal: Espediente para nueva clasificación de tierras y tipos. Á 18 de abril.

Data: 18/04/1853 18/04/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa presentada per l'Alcaldia del Masnou a l'Administració de Contribucions Directes de la Província en què demana la creació 
d'una nova comissió i una nova valoració de la riquesa territorial del Masnou, basant-se en el fet que el paràmetres utilitzats eren 
incorrectes.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Conreus Impost

-

Any/expedient 1853/21

Títol formal: Rosa Millet y Estaper solicita del Real Patrimonio: establecimiento de un pedazo de terreno. Á 23 de abril.

Data: 24/02/1853 23/04/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per Rosa Millet i Estaper a la "Bailia General del Real Patrimonio de Cataluña" sobre uns terrenys situats en 
la Carretera Real i la valoració d'aquest. 
La Batllia General demana un informe del cas a l'Alcaldia del Masnou. 
L'Alcaldia del Masnou li respon que la reclamació no té fonament i justifica el perquè. A més a més fa referència a un expedient 
encara obert que fa el seguiment d'aquest cas.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Parcel·la Expropiació

-
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Any/expedient 1853/22

Títol formal: Espediente de remisión de los recibos de los maestros. Á 24 de abril.

Data: 24/04/1853 22/01/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les certificacions trimestrals en què consta el sou lliurat l'any 1853 al mestre i la mestra de les escoles públiques 
tramesos a la Comissió Provincial d'Instrucció, i un esborrany de la certificació del primer trimestre.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Nòmina Mestre

-

Any/expedient 1853/23

Títol formal: Espediente de Antonio Antich sobre agua del pozo. Á 12 de mayo.

Data: 12/05/1853 14/06/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Queixa presentada per Antoni Antich a l'Alcaldia del Masnou en què denuncia que un veí li ha inutilitzat un pou d'aigua potable que 
tenia al carrer Caterra i demana una compensació econòmica. 
Nomenament dels metges Josep Baroy i Antoni Basomba com a perits i representants de l’Alcaldia. Estudis i informes dels metges 
sobre el pou i declaració de les aigües com a no potables.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1853/68

Paraules clau: Pou Queixa

-

Any/expedient 1853/24

Títol formal: Cárceles de Mataró. Á 18 de mayo.

Data: 18/05/1853 18/05/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada per l'Alcaldia de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en què ordena l'elecció de representants per formar part de la 
comissió que discutirà els avançaments per a la construcció d'una nova presó de Partit.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presó Mataró Comptes

-

Any/expedient 1853/25

Títol formal: Espediente sobre queja del Ayuntamiento de Alella. Á 14 de mayo.

Data: 21/09/1852 21/09/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades per l’Alcaldia d'Alella al Govern de la Província de Barcelona en què denuncia els canvis fets en la 
direcció del camí veïnal conegut com la Serra de Teià. 
Informe presentat per l’alcaldia del Masnou en què justifica l'obra.
Informe de l'estudi presentat per l'arquitecte Oriol Mestre sobre la situació del camí i els plànols. Acord resolutiu de la reclamació 
entre els representants de les dues alcaldies i l'arquitecte tramès al Govern de la Província perquè l'aprovi.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " 21 setiembre de 1852".
Expedient inclou dos plànols de l'arquitecte Oriol Mestre de les parcel·les afectades per la reclamació.

Paraules clau: Queixa Alella Via/Pública

-

Any/expedient 1853/26

Títol formal: Testimonios de propios y arbitrios para pago de 20 y 5 % de 1852. Á 15 de mayo.

Data: 20/10/1852 15/05/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou on consten les quantitats que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels arbitris i 
béns propis del Masnou en l'any 1852, i el percentatge que l'Alcaldia ha de lliurar a la Hisenda Central. I l'aprovació d'aquests 
comptes pel Govern de la Província de Barcelona.
Relació de les finques que constitueixen els béns propis que hi ha al Masnou enviada per l'Alcaldia del Masnou a l'administració de 
Contribucions Directes de la Província responen a una petició anterior. En la descripció s'especifica la situació, els drets i els censos 
de les finques.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propios 20 % 404 reales 14 / Arbitrios antiguoas 698 reales 16 / idem sobre consumos 649 reales / 
(total) 1347 reales 16 / Total 1741 reales 30".

Paraules clau: Propis/Arbitris Impost Arrendament Comptes

-
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Any/expedient 1853/27

Títol formal: Número de vecinos remitido al Gobierno Civil. Á 17 de mayo.

Data: 17/05/1853 17/05/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat del nombre de veïns i ànimes que tenia el Masnou i el barri d'Alella de Mar l'any 1853, enviat per l'Alcaldia del Masnou al 
Govern Civil de la Província.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Cens

-

Any/expedient 1853/28

Títol formal: Estados de los nacidos, casados y muertos. Á 23 de mayo.

Data: 01/04/1853 01/01/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1853, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1853/29

Títol formal: Solicitud á la Reina para el embarque y desembarque de frutos del país procedente de la província. Real 
Orden del 24 de mayo.

Data: 16/02/1853 02/06/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de la petició presentada per l’Alcaldia del Masnou a la reina Isabel II en què sol·licita l'embarcament i desembarcament 
de fruits i productes de la província en la platja del Masnou.
Notificació del Govern de la Província de Barcelona en què informa a l’alcaldia de la concessió de la petició.
Carta d’un diputat en què manifesta el seu suport a l'Alcaldia en la petició.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "7 de marzo".

Paraules clau: Duana Platja Port

-

Any/expedient 1853/30

Títol formal: Documentos de seguridad pública espedididos y satisfechos. Á 6 de junio.

Data: 06/06/1853 31/12/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels documents públics rebuts en la secretaria de l'Alcaldia durant l'any 1853. 
Llistats dels documents públics expedits en els dos semestres de l'any 1853 per la secretaria de l'Alcaldia del Masnou. 
Certificació del total pagat per la secretaria pels documents de seguretat pública a la l'administrador del Govern Francesc Font 
Romà en els dos semestre de l'any 1853.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Comptes Seguretat Impost Llicència

-

Any/expedient 1853/31

Títol formal: Fiesta de San Pedro solicitando permiso para formar un entoldado y dar bailes públicos. Á 24 de junio.

Data: 23/06/1853 28/07/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per fer un ball i un envelat per celebrar la festa 
patronal de Sant Pere de l'any 1853. 
Acceptació de la petició per part de l'alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància. 
Petició al caporal dels mossos d'esquadra de Sabadell de 5 homes per vigilar la celebració.
Peticions presentades a l'alcaldia per Francesc Casas, per celebrar tres balls en el seu hort per la festa patronal de Sant Pere l'any 
1853. Acceptació de la petició per part de l'alcaldia. Petició al comandant de la Guàrdia Civil de Badalona de tres homes per vigilar 
els balls els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ball Festivitat Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1853/32

Títol formal: Addición á la matricula de subsidio y idem bajas. Á 4 de julio.

Data: 10/02/1853 20/11/1853

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 73

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats d'altes i baixes mensuals i anuals de la matrícula pel subsidi industrial i de comerç de l'any 1853. Peticions d'alta i baixa de 
la matrícula de l'any 1853.
Circulars de l'Administració de hisenda pública en què sol·licita a l’alcaldia del Masnou informació sobre el llaüt Sant Francesc i que 
esbrini si Lorenzo Marimon ha declarat tots els seus cavalls. Informes responent a les dades sol·licitades i justificant les irregularitats.
Ordre de retornar els diners pagats per dos matriculats que s'han donat de baixa.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la butlleta notificant la quota dels impostos que li pertoquen pagar, 
de l'any del 1853, a Josefa Truch.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç

-

Any/expedient 1853/33

Títol formal: Espediente de solicitud de seis carabinas para resguardo de la población y conducción de presos. Á 5 de julio.

Data: 28/04/1848 05/07/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l’alcaldia al Masnou presentada en 1848 al capità general de l'Exèrcit i el Principat en què sol·licita el permís per tenir 6 
carrabines per defensar la població i la vigilància en la conducció de presos. Notificació de l'atorgament del permís però sempre que 
es segueixin les mesures de seguretat establertes.
Informe tramès per l’Alcaldia del Masnou al governador militar de Mataró en què li recorda que l’alcaldia té el permís de les sis 
carrabines en regla.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Autorización del excelentísimo señor Capitán General de fecha 29 de abril de 1848"

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1853/34

Títol formal: Instancias de Antonio Sala y Olivella, y antonio Soler, mercaderes ambulantes. Á 16 de julio.

Data: 01/07/1853 08/08/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades pels venedors ambulants Antoni Sala i Olivella i Antoni Soler al governador civil de la província en què 
denuncien que no se'ls permet vendre al Masnou sense cap justificació, tramesa per l'Administració Principal d'Hisenda Pública de 
la Província.
Informe de l’Alcaldia sobre el cas i en el qual justifica la seva negativa.
Circular enviada a l’Alcaldia del Masnou per l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què detalla la normativa 
que regeix la venta ambulant en la província.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Venta/ambulant Disposició Queixa Permís

-

Any/expedient 1853/35

Títol formal: Espediente de embargo preventivo de 815 reales á instància de Manuel Minguell, abogado, contra Juan y 
Josefa Balldeneu. Á 30 de julio.

Data: 19/07/1853 20/07/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per l'advocat Manuel Minguell dels seu sou al matrimoni format per Joan Valldeneu i Josefa Ballester, ja que 
ara cobraran uns diners de Francesc Torras.
Celebració d'un judici de conciliació entre les dues parts presidit per l’alcalde. Embargament preventiu de la quantitat que ha pagat 
Francesc Torras fins que es dictamini qui l'ha de rebre.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.

Paraules clau: Embargament Judici Conciliació Deute

-
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Any/expedient 1853/36

Títol formal: Lista de electores para cargos municipales. Á 30 de julio.

Data: 31/07/1853 30/11/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels electors en què s'especifica els que són o no elegibles per a càrrecs municipals, rectificada el juliol de 1853.
Circulars de les alcaldies de Teià, Badalona, Premià i Alella lliurades a la dels Masnou en què informen de les subhastes del 
arrendaments de béns propis per a l'any 1854 i en què sol·licita que s'informi als veïns del Masnou d'aquestes celebracions.

Tema: Eleccions

Observacions: Aquest expedient no havia conservat la camisa original però es va poder recuperar el títol i el número gràcies al llistat del secretari 
de l'any 1853 en què apareixia.

Paraules clau: Cens Eleccions Municipal Propis/arbitris Arrendament

-

Any/expedient 1853/37

Títol formal: Espediente de José Mora de Barcelona sobre Bartolomé Truch. Á 1 de agosto.

Data: 01/08/1853 03/08/0853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Mora a l’alcaldia del Masnou d'una certificació en què consti que Francesc Raspall ha pagat el subsidi en nom de 
Bartomeu Truch per un establiment de revenda que tenia al Masnou. 
Ordre de l’alcalde al secretari perquè faci la certificació.
Còpia de la certificació demanada.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç

-

Any/expedient 1853/38

Títol formal: Junta pericial para el año 1853. Á 2 de agosto.

Data: 20/07/1852 19/12/1852

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de la Junta de perits encarregats d’elaborar el padró de la riquesa i el repartiment de la contribució de béns immobles, cultiu 
i ramaderia per a l'any 1853 i els acords enviats a l'administració de Contribucions Directes de la província. Nomenaments oficials 
dels perits. 
Notificació de la seva elecció com a petits a Joaquim mora, Esteve Suñol i Pau Giralt.
Imposició de sancions a Salvador Coll, Jaume Maristany i Fornells per no assistir a les sessions de la Junta.
Notificació lliurada per l'Alcaldia del Masnou a la Teià en què l'informa que dos veïns de Teià han estat escollits com a perits i 
sol·licita que els informi de la seva elecció.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "28 de juliol de 1852".

Paraules clau: Repartició Impost Sanció Teià

-

Any/expedient 1853/39

Títol formal: Espediente sobre providencias gubernativas dictadas por la alcaldia. Á 14 de agosto.

Data: 14/08/1853 04/12/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou informe al governador civil de la província que, en els mesos compresos del juliol fins al desembre del 1853, 
no s'ha dictat cap providència governativa sobre faltes al Masnou.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Judici

-

Any/expedient 1853/40

Títol formal: Esposición á su majestad y Real Decreto sobre conseción y construcción de ferrocarriles. Á 17 de agosto.

Data: 07/08/1853 17/08/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars enviades pel governador civil de la província a l'Alcaldia del Masnou informant de l'exposició a la Reina del Ministeri de 
Foment i el Reial Decret sobre el ferrocarril i l'enquesta sobre vies públiques i transports.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Ferrocarril Estatal Disposició Via/Pública

-
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Any/expedient 1853/41

Títol formal: Inventario de los muebles y efectos de la Casa Consistorial. Á 25 de agosto.

Data: 01/02/1850 25/08/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventaris dels béns mobles que hi ha en la Casa de la Vila del Masnou l'1 de febrer del 1850, el 3 de juliol i el 25 d'agost del 1853. 
Llistat del personal que treballava en l'Alcaldia del Masnou el juny del 1853, especificant-ne les nòmines.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Nòmina Casa/Vila Bens

-

Any/expedient 1853/42

Títol formal: Espediente reservado. Á 27 de agosto.

Data: 27/08/1853 27/08/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en què ordena l'empresonament d'un foraster que provindrà de Tavertet, 
quan presenti el passaport en l'Alcaldia.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació del personal que treballa en la secretaria i les altres 
dependències del Comú de l'1 de juny del 1853.

Paraules clau: Vigilància Presos Ordre/Públic Requisitòries

-

Any/expedient 1853/43

Títol formal: Espediente sobre cosecha y ecsistencias de cereales. Á 1 de setiembre.

Data: 01/09/1853 01/09/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província de Barcelona en què sol·licita a l’alcaldia del Masnou informació sobre les collites de cereals, les 
existències de cereals de la població i si hi ha necessitat d’exportar importar existències de cereals.
Informe presentat per l’alcaldia en què inclou un llistat dels forners que hi ha en la població i les dades del consum diari de pa i 
cereals en 1853.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pa Control Collita

-

Any/expedient 1853/44

Títol formal: Papeletas de los panaderos sobre aumento del precio del pan. Á 7 de setiembre.

Data: 28/08/1853 07/09/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions dels forners del Masnou a l’alcaldia de l'augment del preu del pa el 28 d'agost de 1853, el 4 de setembre de 1853 i el 7 
de setembre de 1853, a fi de complir les disposicions ordenades en el ban del bon govern vigent l'any 1853.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1853 sobre el pagament del serveis de bagatges.

Paraules clau: Pa Preu

-

Any/expedient 1853/45

Títol formal: Título de matrona a favor de Adelaida Argarcilla. Á 15 de setiembre.

Data: 15/09/1853 15/09/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de llevadora d'Adelaida Argarcilla, amb el qual obté el permís per exercir en qualsevol població del 14 de maig 
del 1853.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Títol/Oficial Llevadora

-

12/06/2018 Pàgina 238 de 553



Any/expedient 1853/46

Títol formal: Nombramiento de guarda particular de frutos. Á 19 de setiembre.

Data: 15/08/1853 27/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament del vigilant de la collita de l'any 1853, especificant-ne les funcions i la descripció física. Esborrany del secretari en què 
consta l'elecció de Joan Casassa com a vigilant de l'any 1853, la seva descripció física, la nòmina que va cobrar i el temps que va 
exercir de vigilant.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " A favor de Juan Casasa".
Dintre de l'expedient els documents simples les dates d'elaboració no són completes, per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Collita Vigilant

-

Any/expedient 1853/47

Títol formal: Espediente de Estevan Rovira sobre estravio de un pasaporte. Á 20 de setiembre.

Data: 20/09/1853 21/09/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Esteve Rovira presentada a l’alcaldia del Masnou en què sol·licita un passaport per anar a Masroig (Tarragona) tot 
al·legant que ha perdut el que tenia. 
Acceptació de la petició però amb l'obligació que quan torni al Masnou ha de presentar el passaport.
Fiança presentada a l’alcaldia perquè li facin el passaport per Pere Estaper a favor d'Esteve Rovira.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passaport Fiança

-

Any/expedient 1853/48

Títol formal: Boletín Oficial sobre desmanes ocurridos en las fábricas. Á 24 de setiembre.

Data: 17/09/1853 24/09/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Junta de Fàbriques de Catalunya enviat a l’alcalde del Masnou en què informa de la tramesa de 13 exemplars d'un 
butlletí extraordinari en el qual s’informa del desordres produïts pels obrers, a fi que es distribueixin entre les fàbriques del Masnou. 
Inclou un exemplar de l’imprès del Butlletí extraordinari.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Se han repartido 10 ejemplares / á don José Sansat 2 / á don Tomás Flo 2 / á Fàbrica de Lonas 2 / 
á don José Casals 2".

Paraules clau: Fàbrica Disposició Obrer

-

Any/expedient 1853/49

Títol formal: Espediente de pesos y medidas para los estancos. Á 24 de setiembre.

Data: 24/09/1853 24/09/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany dels llistats dels pesos i mesures oficials i dels estancs que hi ha regentats per Magí Algarcilla, Joan Ribas i Humet, 
Mariana Sampere, Jacint Ferrer, Antoni Duran, Joan Ribot i Prat al Masnou l'any 1853.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pesos/Mesures Estanc Control

-

Any/expedient 1853/50

Títol formal: Relación de las piezas de tierra atacadas del vídium y demás. Espediente instruido para el habono o perdón 
de contribuciones. Á 4 de octubre.

Data: 03/10/1853 25/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Creació i elecció dels perits per quantificar les destrosses que ha ocasionat la plaga de l'oïdi a la collita de raïm del Masnou. 
Nomenament de Pere Suñol, Pere Estaper i Víctor Canet. Informes dels perits. Certificacions de les quantitats de vi que es verema 
els anys 1851 i 1852. Llistat dels contribuents a qui s'aplicarà una rebaixa de les contribucions del barri d'Alella de Mar i del Masnou. 
Comptes de les rebaixes.
Informe tramesa de l’alcaldia del Masnou a l'Administració Principal d'Hisenda de la Província sobre els efectes de la plaga, 
sol·licitat en una circular anterior.
Llistat del producte anual de vi i les pèrdues de l'any 1853 i un informe sobre les causes tramès a l'Administració Principal d'Hisenda 
de la Província.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Plaga Collita Impost Licor

-
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Any/expedient 1853/51

Títol formal: Espediente de las penas accesorias á que ha sido condenado Francisco Sisa Manent. Á 7 de octubre.

Data: 07/10/1853 09/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del Jutjat de primera Instància de Mataró, per ordre del Jutjat de Granollers a l’Alcaldia del Masnou d'un informe sobre la 
conducta de Francesc Cisa i Manent.
Informe de l’Alcaldia tramès al Jutjat sobre l'actitud de Francesc Cisa en la fàbrica de Josep Casals, i on va néixer (Premià) i on vivia 
( Badalona).
Notificació del Govern de la Província en què informa a l’Alcaldia del Masnou de la condemna de Francesc Cisa i Manent i la seva 
inhabilitació per exercir càrrecs públics.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1853/52

Títol formal: Espediente de obras efectuadas en los caminos vecinales. Á 13 de octubre.

Data: 12/10/1853 31/05/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats semestrals enviats per l'Alcaldia del Masnou al Director de Camins Veïnals del Partit, Miquel Garriga i Roca, en què consten 
els treballs efectuats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 1853 en el districte del Masnou.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/Pública Reparació

-

Any/expedient 1853/53

Títol formal: Espediente sobre depósitos constituidos o pendientes en metálico a efectos. Á 13 de octubre.

Data: 12/10/1853 13/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat enviat per l’Alcaldia del Masnou al governador de la província de Barcelona en què informa de la inexistència de dipòsits 
constitutius o pendents en metàl·lic en el Comú, responent a una Reial Ordre del juny del 1853.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Comptes Deute

-

Any/expedient 1853/54

Títol formal: Espediente sobre aplicación de 25 reales de los efectos muebles embargados á Juan y Manuela Martín en 
papel de multas. Á 25 de octubre.

Data: 25/10/1853 25/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Jutjat de primera Instància de Mataró a l’Alcaldia del Masnou en què especifica que el producte de la venta dels béns 
embargats a Joan Martí i Manuela Camelles sigui gastat en paper de multa. Paper de multa del producte de la venta dels béns del 
matrimoni Martí.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Embargament Sanció

-

Any/expedient 1853/55

Títol formal: Productos de propios y arbitrios autorizados en el último quinquenio de 1849 á 1853. Á 23 de octubre.

Data: 26/10/1853 29/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del governador civil de la província en què sol·licita a l’Alcaldia del Masnou una certificació dels productes dels propis i 
arbitris del Masnou corresponents al quinquenni comprès entre 1849 i 1853.
Tramesa de les certificacions sol·licitades per part de l’Alcaldia al governador civil de la província.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Propis/Arbitris Arrendament Comptes

-
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Any/expedient 1853/56

Títol formal: Sobre la captura de Ramón Sánchez Ocaña. Á 27 de octubre.

Data: 27/10/1853 27/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou ordenant la detenció de Ramon Sánchez Ocaña per 
usurpació indeguda de càrrecs públics si es presenta al Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Requisitòries Presos

-

Any/expedient 1853/57

Títol formal: Instancias de Antonia Fontanills y Teresa Bertran sobre baja de subsidio de los buques de sus hijos. Á 17 de 
noviembre.

Data: 31/10/1853 17/11/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Antònia Fontanills i Teresa Bertran, mares de Joan Fontanills i de Josep Bertran, a l’alcaldia del Masnou 
en què sol·liciten una rebaixa del subsidi tot al·legant que els vaixells pels quals paguen la contribució foren botats en els mesos 
d'agost i setembre i per tant no els correspon pagar tot un any.
Resolució de l'Administració Principal d'Hisenda Pública per la qual accepta les peticions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Marinos IndústriaComerç Impost Queixa

-

Any/expedient 1853/58

Títol formal: Espediente para la ecsacción de la multa de 100 reales á Antonio Antich y Feliu Torrents. Á 13 de diciembre.

Data: 06/12/1853 13/12/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions de les sancions imposades pel Govern Civil de la Província a Félix Torrents i a Antoni Antich per conduir dormits.
L’Alcaldia del Masnou informa al Govern Civil de la Província que els dos sancionats han pagat els 100 rals de sanció amb paper de 
multa.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " Por haber infringido el artícula 6 del bando sobre carruajes / por ir durmiendo por la carretera con 
sus carros".

Paraules clau: Sanció Transport

-

Any/expedient 1853/59

Títol formal: Testimonio de los productos de propios y arbitrios para el pago del 20 y 5 %. Á 17 de diciembre.

Data: 16/12/1853 17/12/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les certificacions del producte de les subhastes de l'arrendament arbitris i béns propis del Masnou per l'any 1853, del 
producte de la recaptació de l'impost de les espècies de consums que s'han utilitzar per eixugar el deute del pressupost municipal 
amb el vistiplau de la secció d'Administració Local del Ministeri de la Governació.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Propis/Arbitris Comptes Arrendament

-

Any/expedient 1853/60

Títol formal: Espediente solicitud presentada al señor obispo por el ayuntamiento y población. Á 23 de diciembre.

Data: 23/12/1853 06/02/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta enviada per l'Alcaldia del Masnou i els veïns més rellevants del poble al Bisbe de Barcelona en què sol·liciten la rehabilitació 
en el seu càrrec del rector de la parròquia de Sant Pere, tot al·legant que les acusacions que provocaren l'escàndol eren falses.

Tema: Cultura

Observacions:

Paraules clau: Moral/Culte Parròquia

-
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Any/expedient 1853/61

Títol formal: Partes de seguridad pública. Á 27 de diciembre.

Data: 27/11/1853 27/11/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l’alcalde al governador civil de la província en què l'informa que la setmana del 27 de novembre no es produí cap 
incident que afectes la seguretat pública en la població.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Semanalmente vide el prontuario".

Paraules clau: Ordre/Públic

-

Any/expedient 1853/62

Títol formal: Arriendo para el servicio de bagages. Del 24 de octubre de 1843 al 23 de octubre del 1854.

Data: 17/08/1853 27/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 59

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padró de les cavalleries i cavalls del Masnou de l'octubre del 1853 tramès a l'alcaldia de Mataró.
Llistats presentats pels propietaris en què especifiquen el nombre de cavalls que tenen en propietat, perquè els fan servir i el lloc on 
els guarden.
Notificació per Gaietà de Planella i Josep Antich reclamant-los la seva relació de cavalls.
Empresa de serveis de bagatges envia a l’Alcaldia del Masnou un padró dels cavalls que li consten hi ha al Masnou i quantitat que 
han de pagar els propietaris pels serveis de bagatges. Comparació del padró enviat de Mataró amb el del Masnou.
Notificació de les dates de les dues convocatòries per a la subhasta de l'arrendament del servei de bagatges per a l'any 1854.
Llistat de les quantitats que s'han de pagar pel segon semestre de l'impost de bagatges de 1853.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del producte de béns propis municipals per l'any 1854.
Nota del secretari en la camisa: "Precio cada mayor 9 reales 32".

Paraules clau: Cavall Transport Impost Arrendament

-

Any/expedient 1853/63

Títol formal: Càlculo de lo que han producido los derechos de consumos de este pueblo en los años de 1851, 1852 y 1853. 
Á 29 de diciembre.

Data: 19/10/1853 20/11/1853

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista de la recaptació dels dret de consums al Masnou en els anys 1851, 1852 i 1853 i a que s'han destinat els productes recaptats.
Llistat dels veïns que es dediquen a la venta d'oli, vi i sabó l'any 1854.
Estat en què consta la recaptació dels drets de consums en la setmana 46 de l'any 1853.
Negociacions i acords entre Domènec Vidal, arrendatari de l'impost de consums, i l'Alcaldia del Masnou, en les quals Josep de 
Caralt fa de mediador, sobre cessió dels drets de consums dels anys 1854 i 1855 a l’Alcaldia a canvi d'una quantitat de diners.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Arrendament Comptes

-

Any/expedient 1853/64

Títol formal: Instancias presentadas. Á 30 de diciembre.

Data: 11/12/1849 27/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, mines o trams de mines o clavegueram en els carrers 
del Lavadero, Esperança, Sant Cristòfol i la plaça Fontanills, presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Mariana Rosés, Pere Alsina i 
Truch, Josep Canudas, Salvador Coll, Pere Morral, Jaume Marfà, Jaume Pagès i Bertran, Pau Jubany, Manuel Rosell, Rosa Ferrer, 
muller d'Antoni Colomer.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. Informes d'en Miquel Garriga i Roca.
Decrets municipals pels quals s'accepten les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Clavegueram Obra Mina Particular

-
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Any/expedient 1853/65

Títol formal: Cauciones presentadas sobre individuos pertenecientes á la quinta. Á 31 de diciembre.

Data: 13/05/1851 06/04/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances presentades a l'Alcaldia del Masnou per Salvador Bosch i Millet, Francesc Torras, Jeroni Millet i Torrents, Genís Roca on es 
declaren fiadors de tots els impostos, serveis i les quintes, respectivament, de Josep Parer, Miquel Pla, Josep Mora, Pere Millet, 
Miquel Roca mentre estiguin de viatge.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "1851 y 1853".

Paraules clau: Marinos Quinta Impost Fiança

-

Any/expedient 1853/66

Títol formal: Còpia del título de farmacia de don José Antonio Estapé y Cuyás.

Data: 09/02/1853 09/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de farmacèutic expedient al senyor Josep Antoni Estapé Cuyàs l'any 1852, amb el qual obté el permís per 
exercir en qualsevol població.

Tema: Sanitat

Observacions:

Paraules clau: Títol/oficial Farmacèutic

-

Any/expedient 1853/68

Títol formal: Espediente de Antonio Antich sobre aguas. Á 31 de diciembre.

Data: 09/06/1853 09/06/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació enviada per l'Alcaldia del Masnou al metge Josep Baroy ordenant-li que, juntament amb el doctor Antoni Basomba, 
inspeccionin el pou propietat d'Antoni Antich i dedueixin les causes de la seva putrefacció.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1853/23.

Paraules clau: Metge Pou

-

Any/expedient 1853/69

Títol formal: Instancias

Data: 30/01/1852 30/11/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 78

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, mines o trams de mines o clavegueram en els carrers 
Sant Pedro, Caterra, Carrer del Pou, Lavadero, Quintana, Esperança, del Sol, Barcelona, Santa Ana, Sant Francisco, Sant Felip, 
Sant Francesc d'Assis, Rastillo i en la zona de la Roca de Xeix i en el torrent de Calafat presentades a l'Alcaldia del Masnou per: 
Pere Morral, Francesc Galbany, Francesc Maristany, Ignasi Culell, Pere Bosch, Francesc Viladevall, Joan Curell i Garcia, Francesc 
Casals, Nicolau Puyol, Rita Miralda de Garcia, Antoni Alsina, Antoni Llampallas, Salvador Millet i Estaper, Francesc Torras, 
Francesc Oliver, Pere Sust, Gabriel Sanjuan, Josep Santjoan i Bertran, Felicià Millet i Bertran, Carlos Rosés, Francesc Raspall, 
Nicolau Riera, Francesc Oliver i Barba, Jaume Pagès i Bertran.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. Informes d'en Garriga i Roca
Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Les instancies que componen l'expedient estan numerades.
Inclou el plànol de l'obra sol·licitada per Nicolás Riera.

Paraules clau: Obra Particular Mina Clavegueram

-
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Any/expedient 1853/70

Títol formal: Espediente de embargo á instancia de don Juan Rusiñol de una ventana que abrió Pedro Gerardo Maristany. 
Á 31 de diciembre.

Data: 31/10/1850 12/05/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada l'any 1850 per Joan Rusiñol a l'alcaldia del Masnou en què denúncia l'obertura fora de norma d'una finestra 
en la paret de la casa de Pere Gerard Maristany. Embargament de l'obra a l'espera del judici.
Celebració del judici de conciliació entre els dos propietaris l'any 1853 al Masnou per establir si es pot o no obrir la finestra i les 
compensacions que ha de pagar Pere Gerard Maristany.
Inclou nota amb les mesures de la finestra.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès notificant la quota que ha de pagar Juan Maristany pels treballs de prestació personal 
en els camins veïnals l'any 1850.

Paraules clau: Judici Conciliació Obra Queixa

-

Any/expedient 1853/72

Títol formal: Espediente de dimisión de la escuela del común por Manuel Madorell que la obtenía.

Data: 30/09/1852 20/07/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 29

Estat de conservació: Bo

Descripció: Dimissió de Manuel Madorell i Badia i designació de Josep Trias i Trabesa com a mestre interí.
Terna presentada per l'alcaldia per escollir el nou mestre. Elecció de Josep Trias Trabesa com a nou titular. Condicions del càrrec.
Certificació del títol oficial de mestre titular de l'escola pública per a nens del Masnou de Josep Trias Trabesa en què s'especifica 
quan obtingué la plaça i el seu sou.
Notificació a la Comissió Provincial d'Instrucció Primària de la dimissió de Manuel Madorell, de la interinitat de Josep Trias Trabesa i 
la necessitat de convocar un concurs per omplir la vacant, i dels tràmits i resultats del concurs.

Tema: Ensenyament

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " Por día 25 setiembre 1852 / Día 21 de marzo 1853 se nombra á don José Trias / y Trabera".

Paraules clau: Mestre Centre

-

Any/expedient 1853/74

Títol formal: Espediente de José Sala y Gerardo Sensat sobre deslinde de terreno en la calle de San José.

Data: 17/01/1853 10/02/1853

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Compte de les despeses per les obres de millora efectuades per Miquel Humbert en el carrer de Sant Josep.
Petició de l'acceleració del pagament de les obres presentada per Miquel Humbert al secretari.
Queixa en què Miquel Humbert denuncia que s'ha modificat l'alineació i divisió de les parcel·les en el carrer de Sant Josep perquè 
uns veïns s'han apropiat d'unes parcel·les de terrenys que no eren de la seva propietat.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pressupost de l'any 1860.
Dintre de l'expedient s'adjunten dos plànols de la divisió del terreny en el carrer de Sant Josep.

Paraules clau: Alineació Reparació Via/Pública

-

Any/expedient 1854/01

Títol formal: Espediente de posesión de consejales para el bienio de 1854 y 1855. Á 4 de enero.

Data: 22/12/1853 17/01/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes i notificacions al governador civil de la província de l'elecció del nou consistori del Masnou pel bienni 1854 i 1855, del 
sorteig per assignar el número que correspon a cada regidor, del llistat dels nous regidors i dels que segueixen en el càrrec, presa 
de possessió del nou consistori, elecció del nou síndic, Pere Mayol, establiment de l'horari de sessions.
Llistat dels regidors que estaven de viatge en el moment de la presa de possessió. 
Notificació al governador civil de l'absència de l’alcalde perquè estava de viatge

Tema: Eleccions

Observacions:

Paraules clau: Elecció Municipal Marinos Excedència

-

Any/expedient 1854/02

Títol formal: Espediente de las providencias gubernativas dictadas por la alcaldia. Á 5 de enero.

Data: 05/01/1854 02/07/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou informa al governador civil de la província que, el mes de desembre del 1853 i des del març fins al juny del 
1854 no s'ha dictat cap providència governativa sobre faltes al Masnou.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Se da parte mensual".

Paraules clau: Judici

-
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Any/expedient 1854/03

Títol formal: Espediente para dar parte mensual de los reos que se aprendan. Vide las obligaciones del prontuario. Á 6 de 
enero.

Data: 06/01/1854 01/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicats enviats per l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província informant que en els mesos de desembre del 1853, i 
març i maig del 1854 no s'ha capturat cap pres pròfug reclamat al Masnou. 
Comunicat del gener del 1854 en què s'informa de la captura de Vicenç Gordí en una taverna.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presos Requisitòries

-

Any/expedient 1854/04

Títol formal: Te Deum en acción de gracias por el feliz parto de su Majestat dando á luz una augusta infanta. Á 9 de enero.

Data: 08/01/1854 11/01/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Alcaldia de Mataró informa a la del Masnou del naixement d'una infanta, filla de la reina Isabel II. Butlletí extraordinari del Govern 
Civil de la Província informant sobre la notícia. Alcaldia del Masnou informa al Govern Civil de la celebració d'un tedèum en honor 
del naixement reial amb la participació de les autoritats i principals veïns del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Protocol Religió Celebració Naixement

-

Any/expedient 1854/05

Títol formal: Comisión local de instrucción primària. Á 12 de enero.

Data: 27/10/1853 09/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació a Josep Baroy i Esteve Puig com a membres suplents de la Comissió Local d'instrucció Primària. Actes de la comissió 
del mes d'octubre del 1853 en les quals es fa efectiu el nomenament del suplents, s'estableixen el calendari de sessions, es denega 
l'obertura d'una nova escola per a nenes perquè la mestra no tenia títol oficial, designació de les dates dels exàmens oficials en 
1854 per les escoles del comú i les particulars; i establiment procediment per designar els nens pobres que obtindran l'escola 
gratuïta.

Tema: Ensenyament

Observacions:

Paraules clau: Centre Beques Examen Junta

-

Any/expedient 1854/06

Títol formal: Conducción de espósitos. Á 18 de enero.

Data: 17/01/1854 19/01/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe enviat al cap polític de la província pel secretari de l'Alcaldia del Masnou en el que descriu la troballa d'un infant i el seu 
bateig els dies 17 i 18 de gener. 
Certificació feta pel vicari de la parròquia de Sant Pere conforme s'ha batejat la nena amb els noms de Teresa Antonia Lorenza. 
Rebut dels 12 rals de billó pagats a Antònia Duran per portar l'infant a l'Hospital de Barcelona. 
Justificant firmat pel prevere encarregat de l'Hospital Civil de Barcelona confirmant l'arribada de l'infant i la seva admissió en la 
institució.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions:

Paraules clau: Hospici Beneficència

-

Any/expedient 1854/07

Títol formal: Espediente sobre pago de sueldos de los directores de caminos vecinales. Á 22 de enero.

Data: 18/01/1854 22/01/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació enviada per l’Alcaldia de Mataró a l’Alcaldia del Masnou en què ordena la presencia de l’alcalde en una reunió per discutir 
el sou del director dels camins veïnals.
Nota del secretari Bonaventura Feu en què consta que a la reunió del 2 de gener va assistir ell en lloc de l’alcalde, Francesc 
Viladevall.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " Sobre dietas, vide boletín oficial número 125 de 24 de octubre de 1853".

Paraules clau: Nòmina Via/Pública

-
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Any/expedient 1854/08

Títol formal: Espediente sobre que se adopten varias prevenciones interesantes para la conservación del orden público. Á 
3 de febrero.

Data: 03/02/1854 09/02/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular rebuda en l'alcaldia en la qual consta el ban publicat pel capità general de la província referent al manteniment de l'ordre 
públic i la necessitat d'estar alerta davant les accions dels carlins.
L’alcaldia notifica que ha rebut els bans i els ha exposat públicament.
Circular del Govern civil de la província enviada a l’Alcaldia del Masnou en què informa de l'aldarull entre una patrulla de carrabiners 
i un grup de carlins.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Bando del excelentísimo señor Capitán General de 13 de julio de 1850".

Paraules clau: Disposició Provincial Ordre/Públic Guerra

-

Any/expedient 1854/09

Títol formal: Espediente de Juan Feu para extraer de la casa de sus tutores, su hija Teresa Feu y Sampere. Á 4 de febrero.

Data: 29/12/1853 04/02/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Joan Feu al Govern Civil de la Província en què sol·licita que s'obligui a l'alcalde del Masnou a fer obeir a la 
seva filla, Teresa Feu i Sampere, i portar-la de casa dels seus tutors a un internat de Barcelona.
Informe de l’alcalde en què justifica la seva negativa tot al·legant que després de recollir el testimoni de Teresa Feu les intencions 
del pare no es semblen tan clares.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Herència Tutoria

-

Any/expedient 1854/10

Títol formal: Espediente para mejoras públicas. Á 6 de febrero.

Data: 06/02/1848 16/11/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords municipals dels anys 1848 i 1851 sobre el trasllat de l'antiga plaça a les dos places noves, construïdes amb el diners de 
l'expropiació de l'antiga plaça una en els terrenys de l'antic hostal municipal i l'altre en els terrenys de Felip Casas, prop de la 
Carretera Real, al barri d'Ocata; sobre designació del regidor que formarà part dels obrers de la parròquia; sobre augmentar els 
impostos per sufragar les despeses de les millores de l'hostal; sobre reparació dels camins veïnals.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Plaça/Pública Hostal Ocata Parròquia Via/Pública

-

Any/expedient 1854/11

Títol formal: Encabezamiento de los derechos de consumos con la Hacienda para el año 1853. Á 15 de febrero.

Data: 21/09/1852 20/12/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 81

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les disposicions vigents l'any 1853. Certificació amb el producte calculat pels drets de consums pel trienni comprès entre 
1853 i 1855 tot especificant la part que rebrà el Tresor per la imposició de la carn destinada a les millores de les carreteres. Plec de 
condicions per l'arrendament de l'impost de consums al Masnou. Designació de Martí Rosés, Francesc Torras i Bonaventura Feu 
com a representants de l’Alcaldia del Masnou davant de l'Administració de Contribucions indirectes per discutir encapçalament de 
l'impost de consums per l'any 1853. Circular de l'Administració de Contribucions Indirectes en què informa del procediment i les 
dates per a la subhasta per a l'arrendament dels drets de consums pels anys 1853, 18554, 1855. Informes de l'alcaldia del Masnou 
en què detalla el procés de les dues subhastes fallides i de la designació final de Domènec Vidal com arrendatari. Reclamacions de 
l’alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província per les actuacions abusives de l'arrendatari. Desestimació de les reclamacions. 
Rescissió del contracta d'arrendament dels drets de consums per part de Domènec Vidal.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Arriendo / para los años 1853, 1854 y 1855 / arriendo Domingo Vidal / aclamación del aumento de 
los cerdos".

Paraules clau: Impost Arrendament Queixa Consums

-
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Any/expedient 1854/12

Títol formal: Espediente de primera rectificación de las listas para diputados á Cortes. Á 18 de febrero.

Data: 13/12/1853 01/04/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels electors inclosos i exclosos en les llistes del cens electoral del 1854.
Notificació del Govern Província a l’Alcaldia del Masnou d'una rectificació en el cens que li envià el mes de febrer del 1854. Llistats 
rectificats del cens del districte 13 de Mataró per les eleccions per escollir Diputats a Corts. Llistat del electors del Masnou. Llistat 
dels electors que votaren en les eleccions a diputat a Corts per Josep Llanés en les votacions del 18 i 19 de febrer del 1854.
Reclamació d'Isidre Pla i Truch en què sol·licita una justificació en què consti perquè no se l'ha inclòs en el cens electoral.
Llistat del cens rectificat per les eleccions per escollir un diputat a Corts de l'any 1853.
Nomenament dels dos regidors encarregats de verificar la rectificació del cens d'elector que participaran en l'elecció dels diputats a 
Corts.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un full amb encapçalaments de dos camises anteriors.

Paraules clau: Cens Elecció Estatal Disposició

-

Any/expedient 1854/13

Títol formal: Solicitud á su Majestad pidiendo el establecimiento de una aduana de tercera clase. Á 24 de febrero.

Data: 18/02/1854 24/02/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per l'Alcaldia del Masnou a la Reina en què sol·licita l'establiment d'un port duana al Masnou. Comunicat de 
Josep Caralt al secretari de l'Ajuntament informant que la petició ja ha estat presentada. Carta enviada per l'alcalde a Josep de 
Llanes, de Madrid, per agrair la concessió de la duana.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Duana Platja Port

-

Any/expedient 1854/14

Títol formal: Diligencias formadas sobre el atentado cometido contra don Juan Roses teniente primero. Á 2 de marzo.

Data: 23/02/1854 02/03/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes de l'alcalde del Masnou al governador militar de Mataró, al governador civil de la província i al promotor fiscal del Jutjat de 
Mataró en els quals els informa del tiroteig que ha patit el primer tinent alcalde del Masnou, Joan Rubis.
Notificació del Jutjat en què sol·licita que es presentin per declarar en Joan Rubis i el vigilant del Masnou, Bartomeu Rossell.
L’alcalde informe al Jutjat de Primera Instància de Mataró que Isidre Pla està de viatge i anirà a declarar quan torni.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Ordre/públic Tiroteig

-

Any/expedient 1854/15

Títol formal: Visita de los caminos vecinales. Á 11 de marzo.

Data: 11/03/1854 03/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la Direcció de Camins Veïnals en què ordena que els alcaldes del Masnou i Teià es reuneixin i decideixin quins camins de 
les dues poblacions s'han de reparar.
Nota del secretari en què s'especifica la comissió de persones que farà la inspecció dels camins en març del 1854 per decidir quins 
camins necessiten obres de millores.
La Direcció de Camins Veïnals reclama el llistats de les obres de millores dels camins previstes per l'any 1855.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Estados de los jornales empleados".

Paraules clau: Reparació Via/Pública

-

12/06/2018 Pàgina 247 de 553



Any/expedient 1854/16

Títol formal: Espediente informe de la solicitud de Jacinto Ombravella que solicita se les ecsonere del cargo de consejal. Á 
15 de marzo.

Data: 06/02/1853 15/03/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentades per Jacint Hombravella al Govern Polític de la Província en què sol·licita la seva exoneració del càrrec de 
regidor. Certificacions presentades pel peticionari per donar més solidesa a la seva petició del primer alcalde, Martí Rosés, de 
l'ajudant militar de marina del districte del Masnou, Pau Marí i Salleré, i una butlleta de recaptació d'impostos.
El Govern Polític estudia el cas, l'Alcaldia del Masnou fa un informe sobre la petició i dels càrrecs i les funcions que ha exercit Jacint 
Hombravella i finalment es desestima la petició.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Exoneració Regidor Marinos

-

Any/expedient 1854/17

Títol formal: Instancias para construcción. Á 20 de marzo.

Data: 20/02/1854 16/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 0

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, obrir un portal, pous, trams de mines o clavegueram en els 
carrers Sant Rafael, Lavadero, Quintana, Sant Felip, del Fuerte, Santa Ana, Sant Pedro, Nueva, Rastillo, prolongació del Lavadero, 
de les Huertas, Ginesta presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Salvador Grau i Casas, Mateu Oliver i Alsina, Francesc Vidal i 
Barbara, Francesc Oliver i Alsina, Joan Bertran i Bosch, Pere Maristany, Gerard Maristany i Millet, Jaume Pagès i Bertran, Jaume 
Estaper, Francesc Maristany, Martin Casals, Marcel·lí Suñol, Esteve Pons, Eulàlia Santjoan i Pagès, Bonaventura Alsina.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. Informes d'en Garriga i Roca. Decrets municipals pels quals s'accepten les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En la petició de Pedro Maristany es fa referència a la localització de la bústia de correus del Masnou.

Paraules clau: Obra Privada Mina Bústia

-

Any/expedient 1854/18

Títol formal: Compra de utensilios para torre telegráfica de Motgat. Á 23 de marzo.

Data: 23/01/1854 23/03/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de despeses de manteniment (neteja de les flassades i llençols) i subministraments de la torre telegràfica de Montgat de l'any 
1853. 
Acord de com repartir entre els pobles encarregats del manteniment (Tiana, Teià, el Masnou i Alella) les despeses de la torre.
Comptes de les aportacions dels pobles encarregats del manteniment de la torre, i les despeses en què s'han gastat. Notificació de 
l’alcalde del Masnou als d'Alella, Teià i Tiana sol·licitant diners per sufragar les despeses de la torre.
Inventari dels béns de la torre del 23 de març del 1854.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Valor 796 / Por otros de 1853, 380 / total 1176 / Masnou pago la mitd 588 / entregado á la torre en 
23 de marzo de 1854".

Paraules clau: Torre Tiana Teià Alella Montgat

-

Any/expedient 1854/19

Títol formal: Renovación de la Junta Municipal de Sanidad. Á 24 de marzo.

Data: 25/02/1854 24/03/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal en què s'estableix la renovació anual de la Junta Municipal de Sanitat.
Notificació enviada a tots els membres de la Junta de Municipal de Sanitat en què se'ls informa de la seva elecció com a membres, 
del seu nomenament pel governador civil i les funcions que exerciran. 
Llistat del membres de la Junta. 
Elecció dels tres vocals supernumeraris per part del governador civil. Aprovació del nomenament de la Junta i els vocals per part del 
governador civil.

Tema: Sanitat

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Ampliación de la misma / Dictamen emitido por la Junta de Sanidad / libre comunicación caso del 
cólera. Boletín Oficial 18 del 1849".

Paraules clau: Junta Sanitat Elecció

-
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Any/expedient 1854/20

Títol formal: Espediente para que los operarios de las fábricas no imiten a sus compañeros dejando de acudir al trabajo. Á 
29 de marzo.

Data: 30/02/1854 31/03/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou informant, reproduint l'ordre publicada en el butlletí oficial 
del 29 de març del 1854, que ha d'evitar que els treballadors deixin d'anar a treballar a les fàbriques, i que evitin la propagació de 
cap tipus de consignes.
L’alcaldia respon que al Masnou tan sols hi ha una fàbrica de vapor i que els seus treballadors estan controlats.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Bando".

Paraules clau: Fàbrica Obrer

-

Any/expedient 1854/21

Títol formal: Instancias presentadas. Á 30 de marzo.

Data: 08/01/1854 10/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 41

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, horts, trams de mines o clavegueram en els carrers 
Ginesta, del Carme, Sant Rafael, del Sol, Lavadero, Esperança, Principal, Barcelona, presentades a l'Alcaldia del Masnou per: 
Antoni Sanjuan, Antoni Fàbregas, Esteve Pons, Pere Màrtir Mitjans, Francesc Maristany, Rafael Pou, Catalina Maristany, Francesc 
Barbara, Jaume Pagès i Bertran, Miquel Pagès.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. Informes d'en Garriga i Roca
Decrets municipals pels quals s'accepten les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En els llistats d'instncies d'aquest expedient s'inclouen instancies que físicament es troben en els expedients 1854/17.
Quan els documents parlen del "Fuerte", en l'any 1854, en realitat parlen de la seu de la "Casa Sociedad de Marinos".

Paraules clau: Obra Mina Privada

-

Any/expedient 1854/22

Títol formal: Vecinos que disfrutan de licencias para uso de arma y cazar. Á 3 de abril.

Data: 21/06/1853 03/04/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista dels veïns que han de presentar les armes perquè les inspeccionin el 17 de febrer del 1854, tot seguint una disposició del 
Govern Civil de la Província.
Llistat del veïns que tenen en regla la llicència de caça i presentat les armes perquè les inspeccionin; dels veïns que han presentat 
les llicències visades.
Llistat de les directrius publicades en el ban sobre llicències d'armes d'abril del 1854. Model de renovació de llicències d'armes 
expedides per l’alcaldia del Masnou.
Tramesa al comandant militar de Mataró del llistat dels veïns que cobren una pensió de jubilació o viduïtat de militars i dels que 
tenen llicència d'armes i caça el 21 de juny del 1853.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Retirados"

Paraules clau: Armes Permís

-

Any/expedient 1854/23

Títol formal: Espediente de niños y niñas clasificados pobres para ir a las escuelas gratis. Á 18 de abril.

Data: 01/12/1853 09/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 39

Estat de conservació: Bo

Descripció: 39 Certificats de baptisme o de filiació (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades 
l'adreça) presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la 
gratuïtat de les classes i el material.
Acord de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten el llistats de nens i de nenes que han presentat una sol·licitud i si 
han estat o no admesos com a pobres entre 1853 i 1854.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beques

-
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Any/expedient 1854/24

Títol formal: Espediente de remisión de los recibos duplicados de los maestros. Á 20 de abril.

Data: 20/04/1854 12/01/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les certificacions trimestrals en què consta el sou lliurat l'any 1854 al mestre i la mestra de les escoles públiques 
tramesos a la Comissió Provincial d'Instrucció i un esborrany de la certificació del primer trimestre.

Tema: Ensenyament

Observacions:

Paraules clau: Mestre Nòmina

-

Any/expedient 1854/25

Títol formal: Espediente de don Juan Rubis, teniente primero, que pide se les ecsonere de dicho cargo. Á 3 de mayo.

Data: 10/11/1853 10/05/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades els anys 1853 i 1854 per Joan Rubis al Govern Polític de la Província en què sol·licita la seva exoneració del 
càrrec de regidor. Certificacions mèdiques firmades per Josep Baroy i Antoni Basomba confirmant la malaltia presentades pel 
peticionari.
El Govern Polític estudia el cas, l'Alcaldia del Masnou fa uns informes sobre les peticions. Resolucions en què s'accepten les 
peticions.
Notificació de la resolució a Joan Rubis.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un rebut d'una quantitat pagada per la Dipositaria municipal.

Paraules clau: Exoneració Regidor

-

Any/expedient 1854/26

Títol formal: Espediente de derribo del mesón. Á 12 de mayo

Data: 26/01/1851 21/10/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informes de l’alcaldia del Masnou en què es demostra el mal estat de l'Hostal municipal l'any 1851. Govern de la Província ordena 
que entre els membres del consistori i els principals propietaris de la població es cerquin solucions per a la seva reconstrucció. 
Acord municipal en què es decideix el seu enderroc i la seva reconstrucció. Sol·licitud del Govern de la Província dels productes de 
l'arrendament de l'hostal entre 1846 i 1850. Informe del desallotjament de l'hostal per part de l'arrendatari per el seu estat ruïnós.
Llistat de les despeses satisfetes per l’alcaldia entre 1851 i 1854 per l'enderroc de l'hostal tot especificant la data i la causa. 
Certificació en què consta la quantitat que es lliurà a l'arrendatari de l'hostal (Ramon Faig) com a compensació l'any 1851 al iniciar-
se les obres d'enderroc de l'edifici.
Informe de l'alcaldia de l'any 1853 en què justifica la necessitat de seguir amb les obres 'enderrocament i el vistiplau del Govern Civil 
de la Província.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Hostal Municipal Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1854/27

Títol formal: Instancias presentades. Á 13 de mayo.

Data: 07/05/1854 27/09/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 39

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, una finestra, cases, pous, trams de mines o clavegueram en els 
carrers de Sant Francisco, Santa Ana, Sant Pere, Sant Felip, Sant Rafael, Sant Jaume, Quintana, Principal, Lavadero presentades a 
l'Alcaldia del Masnou per: Isidre Maristany, Mariàngela Rosés i Mitjans, Isidre Fàbregas i Rosés, Pere Arnó, Salvador Millet i 
Estaper, Isidre Maristany, Mateu Maristany, Francesc Rosés i Mitjans, Gerard i Jeroni Maristany, Francesc Maristany i Ramentol, 
Benet Cervelló, Salvador Mauri, Mateu Oliver i Alsina, Joan Ribas i Humet, Joan Ribas i Prat, Josep Antoni Estaper.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. Informes d'en Garriga i Roca. Decrets municipals que accepten les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En una de les peticions assimila el carrer Sant Rafael al Arrabal Ballmora.

Paraules clau: Obra Mina Torrent

-
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Any/expedient 1854/28

Títol formal: Parte semanal de seguridad pública. Á 14 de mayo.

Data: 02/04/1854 06/08/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista dels comunicats setmanals de seguretat pública expedits en entre abril i agost del 1854 per l'alcalde del Masnou enviats al 
Govern de la Província de Barcelona en què s'informa de la inexistència de problemes de seguretat i del robatori en la casa de 
Bartomeu Orta.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Vide obligaciones del patrimonio"

Paraules clau: Ordre/Públic

-

Any/expedient 1854/29

Títol formal: Lista de electores para diputados á Cortes de segonda rectificación. Ultimadas en 15 de mayo.

Data: 06/04/1854 22/05/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern de la Província de Barcelona enviades a l’Alcaldia del Masnou en què informa de la inclusió en el cens electoral 
de Isidre Pla, de la segona rectificació del cens de l'any 1854 i la tramesa de la llista definitiva del maig del 1854 per a les eleccions 
per escollir un diputat a Corts.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cens Eleccions Estatal

-

Any/expedient 1854/30

Títol formal: Espediente de utilidad pública paseo y arbolado. Á 2 de mayo.

Data: 14/01/1851 22/05/1851

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència entre Francesc de Palau i el secretari municipal sobre la creació d'un passeig amb arbres i el tancament dels 
compres anuals dels anys 1845, 1847 i 1849.
Acords entre l’alcaldia i el Gremi de Marina del Masnou en què s'aprova la reconstrucció de l'hostal, l'arrendament de la casa del 
pastor, el retorn del préstec de la segregació i la creació d'un passeig amb arbres.
Informes de l’alcaldia del Masnou en què defensa el passeig amb arbres com un bé d'utilitat pública. Vist-i-plau del Govern de 
Barcelona.
Reclamació presentada per Josep Caralt en nom del propietaris afectats per la creació del passeig en què sol·liciten que se'ls torni 
part del terreny

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del rebut dels diners lliurats pel Dipositari de l'Ajuntament del Masnou 
al regidor Jaume Maristany perquè pagués les despeses de correus de l'any 1848.

Paraules clau: Arbre Marinos Préstec Hostal Correspondència

-

Any/expedient 1854/31

Títol formal: Ferrocarril sobre evitar las desgracias que ocurren. Á 23 de mayo.

Data: 23/05/1854 23/05/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada pel Govern de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou ordenat que s'obligui als veïns a complir les 
disposició referents al ferrocarril, que s'establiren quan s’inaugurà la línia, a fi d'evitar accidents.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ferrocarril Disposició

-

Any/expedient 1854/32

Títol formal: Espediente de Francisco Torres, mandando cerrar el café por 8 días. Á 24 de mayo.

Data: 18/05/1854 04/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern Civil de la Província enviades a l'Alcaldia del Masnou en què informa de les sancions imposades a Joan Marfà 
per no pagar la llicència de seguretat pública i obrir el cafè mentre estava clausurat preventivament.
Notificació a Joan Marfà de les ordres de tancament i la multa.
Informes enviats al Govern de la Província en què es notifica que l'alcaldia ha complert les seves ordres, i que un cop transcorregut 
el temps estipulat de sanció, després que Joan Marfà pagués la multa i la llicència, s'ha permès l'obertura del cafè.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanció Cafè

-
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Any/expedient 1854/33

Títol formal: Espediente de Francisca Sarriera. Detenida. Á 26 de mayo.

Data: 24/05/1854 26/05/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada pel Govern Polític de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou informant de l'arribada de la detinguda 
Francesca Sarriera i de l'ordre que impedeix que aquesta retorni a Barcelona. Passaport de Barcelona al Masnou de Francesca 
Sarriera.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Prostitució Ordre/Públic

-

Any/expedient 1854/34

Títol formal: Espediente sobre algunas prendas de ropa robadas a Pablo Cuadras. Á 27 de mayo.

Data: 07/04/1854 27/05/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Jutjat de la Capitania General de Catalunya enviades a l’alcaldia del Masnou en què sol·liciten informació sobre un 
robatori produït en la casa de Pau Cuadras i si aquests seria capaç de reconèixer al lladre.
Informes de l’alcaldia amb el detalls del robatori de peces de roba i la impossibilitat de reconèixer el lladre.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Robatori Ordre/Públic

-

Any/expedient 1854/35

Títol formal: Espediente de nombramiento de teniente Alcalde por ecsoneración de don Juan Rubis. Á 29 de mayo.

Data: 20/05/1854 29/05/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Presentació del llistat de candidats per a l'elecció del substitut del tinent alcalde exonerat, Joan Rubis, per l'any 1854. El Govern Civil 
de la província tria a Martí Rosés com a tinent alcalde interí fins el nomenament d'un nou càrrec. Notificació del seu nomenament a 
Martí Rosés.
Nomenament definitiu pel Govern de la Província d'Antoni Alsina i Bosch com a nou tinent alcalde.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "En 29 de mayo fue nombrado teniente 1º el consejal don Antonio Alsina y Bosch"

Paraules clau: Exoneració Elecció Regidor

-

Any/expedient 1854/36

Títol formal: Borrador de registros de comunicaciones. Á 18 de junio.

Data: 01/01/1854 07/08/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany amb 65 entrades del registre d'entrades i sortides de correspondència de l'Alcaldia del Masnou amb el Govern Civil de la 
Província de Barcelona del gener a l'agost del 1854.
Esborrany amb 114 entrades del registre d'entrades i sortides de correspondència de l'Alcaldia del Masnou amb altres corporacions, 
autoritats estatals, militars i institucions del gener a l'agost del 1854

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Correspondènci
a

-

Any/expedient 1854/37

Títol formal: Espediente para la formación de la matricula de subsidio para el año 1854. Á 30 de mayo.

Data: 28/12/1854 20/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 82

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels vaixells matriculats al Masnou l'any 1854.
Llistat d’alta i baixes de la matrícula. Peticions d'alta i baixa de la matrícula pel subsidi industrial i de comerç. Comptes del 
repartiment de la matrícula. Llistat dels exclosos en la matrícula en què s’especifica el perquè. Ban en què s'informa de l'exposició 
pública de la matrícula.
Correspondència entre l’Alcaldia del Masnou i el governador civil de la província i el comandant militar de Mataró sobre els 
matriculats que deuen la quota i sobre les altes de la matrícula.
Circulars de l'Administració d'Hisenda Pública enviades a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita les altes, les baixes i la matrícula de 
l'any 1854 del subsidi. Notifica la captura de vaixells i la presentació de la baixa de la matrícula d'aquests. Respostes de l’Alcaldia a 
les seves sol·licituds, inclou la rectificació de la matrícula del 1854.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Altas / ocurridas".
Referències a la construcció de vaixells.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Repartició Vaixell

-
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Any/expedient 1854/38

Títol formal: Estractos mensuales. Á 23 de junio.

Data: 18/04/1854 23/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats tramesos al Govern de la Província de Barcelona amb els resums mensuals de gener a maig del 1854 de les despeses de 
l'Alcaldia. 
Llistats de les nòmines dels treballadors municipals de l'any 1854.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Nòmina Municipal Comptes

-

Any/expedient 1854/39

Títol formal: Espediente de la Fiesta de San Pedro. Á 26 de junio.

Data: 24/06/1854 26/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per fer dos balls per celebrar la festa patronal de 
Sant Pere de l'any 1854. 
Acceptació de la petició per part de l'alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància. 
Petició al caporal dels mossos d'esquadra de Sabadell de 8 homes per vigilar la celebració.
Petició al comandant de la Guàrdia civil de Badalona de 4 homes per vigilar els balls els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ball Festivitat Ordre/Públic

-

Any/expedient 1854/40

Títol formal: Traslado del cadàver de Maria de las Dolores Estaper, edad diez meses, al cementerio de Badalona. Á 28 de 
junio.

Data: 28/06/1854 28/06/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació lliurada per Francesc d'Assis Estaper a l’alcaldia del Masnou de la mort de la seva filla de 10 mesos, Maria Dolors 
Estaper Rosés, tot informant de l'hora, la data i la causa de la mort.
Certificació en què s'atorga el permís per traslladar el cadàver al cementiri de Badalona.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Trasllat/Mort Defunció Badalona

-

Any/expedient 1854/41

Títol formal: Alojamiento de 570 hombres con los oficiales correspondientes. Á 2 de julio.

Data: 02/07/1854 10/07/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de notificacions en què s'informa a Carlos Fontanills i a Manuel Pagès Bertran que ha d’allotjar oficials a casa seva en el 
mes de juliol del 1854.
Llistat dels oficials que s’allotjaren al Masnou el 2 i el 10 de juliol del 1854. Llistat de les cases on s'han allotjat i la graduació dels 
oficials i les despeses que han ocasionat als veïns.
Llistat dels carrers on han estat allotjats els oficials.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient hi ha 13 impresos de notificació d'allotjaments a veïns del Masnou en blanc.

Paraules clau: Allotjament Comptes

-

Any/expedient 1854/42

Títol formal: Espediente sobre reconocimiento de los soldados enfermos del Batallón Provisional Peninsular número 3. Á 3 
de julio.

Data: 03/07/1854 04/07/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició del comandant del 3r batalló provincial peninsular a l’Alcaldia del Masnou d'un metge perquè faci les revisions mèdiques i 
assisteixi als malalts del batalló. 
Elecció de Josep Baroy com a metge del batalló. 
Condicions presentades pel metge per acceptar la plaça. 
Informe de l’Alcaldia al comandant notificant-li les condicions del metge.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exèrcit Metge

-
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Any/expedient 1854/43

Títol formal: Espediente sobre comadronas para que se prive de partear a las que no tengan título. Á 5 de julio.

Data: 05/07/1853 02/02/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Subdelegació de Sanitat del Partit de Mataró enviades a l’Alcaldia del Masnou en què informa de l'obligació de totes 
les llevadores a tenir un títol oficial i sol·licita que s'investigui la denúncia presentada per Adelaida Algarecilla d'Anglada contra Rita 
Santjoan (llevadora sense titulació).
L’Alcaldia es nega a posar-li cap sanció a Rita Santjoan i envia una carta de suport a Rita Santjoan i en contra d'Adelaida Algarcilla, 
en la que sol·licita que aquesta última es traslladi a un altre poble.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Llevadora Queixa Sanció

-

Any/expedient 1854/44

Títol formal: Nuevo espediente sobre alojamiento de los marinos. Á 8 de julio.

Data: 03/03/1850 01/08/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per l'ajudant Militar de marina del Masnou a l'Alcaldia en què sol·licita que els allotjaments tan sols es facin 
a casa de terrestres. 
L'Alcaldia desestima la reclamació i informa que els allotjaments s'assignen per sorteig. Llistat de l'any 1850 en què s'especifiquen 
els veïns mariners que ha de fer allotjaments i els que no.
Informe enviat per l’Alcaldia del Masnou al Govern de la Província, com a resposta a una circular anterior, amb totes les dades 
sobre la renúncia dels mariners a l’excepció dels allotjaments.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
En un dels documents es fa referència al secretari com el responsable del: "archivo de papeles de este ayuntamiento".

Paraules clau: Marinos Allotjament Exèrcit

-

Any/expedient 1854/45

Títol formal: Espediente sobre robo verificado en casa de Bartolomé Orta. Á 11 de julio.

Data: 11/07/1854 17/07/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l’Alcaldia del Masnou al Jutjat de primera Instància de Mataró, al governador civil de la província i al cap de la Guàrdia 
Civil de Badalona del robatori el 10 de juliol de 1854 que es produí en la casa de Bartomeu Orta.
Inventari dels objectes robats.
Circular del Jutjat de primera Instància de Mataró en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou que notifiqui a Bartomeu Orta que s'ha de 
presentar al Jutjat per declarar el 18 de juliol del 1854.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Robatori Ordre/Públic

-

Any/expedient 1854/46

Títol formal: Pronunciamiento secundando el de la capital. Á 23 de julio.

Data: 23/07/1854 09/08/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 0

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern de la Província en què agraeixen a l'Alcaldia del Masnou la seva actitud davant el pronunciament que es feu a 
Barcelona el 14 de juliol del 1854, i sobre el lloc més adequat per posar la plaça de la constitució després de rebre queixes dels 
veïns.
Després d'estudiar el cas l'Alcaldia i el Govern decideixen que l'actual plaça de la constitució és el lloc ideal per tenir aquest nom.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Lápida"

Paraules clau: Pronunciament Protocol Ordenació

-

Any/expedient 1854/47

Títol formal: Relación de los efectos del cuerpo de carabineros que se depositan en la Casa Consistorial. Á 31 de julio.

Data: 15/07/1854 15/07/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventari elaborat pel caporal segon del carrabiners destinat al districte del Masnou, en el qual consten tots els documents i estris 
que es dipositaran en la Casa de la Vila, seu del quarter dels carrabiners, a partir del juliol del 1854.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Carrabiners Bens Casa/Vila

-
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Any/expedient 1854/49

Títol formal: Espediente del cólera asiàtico declarado á este pueblo.

Data: 03/08/1854 09/09/1854

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ban amb les disposicions excepcionals obligatòries per a tots els veïns per evitar la propagació del còlera. 
Bans ordenats per la Junta de Sanitat per evitar la propagació del còlera sobre: l'obligació de posar el morrió a tots els gossos; la 
prohibició d'admetre transeünts en el poble; la prohibició de menjar figues i figues dels horts dels veïns de moro als nens de la 
població i l’obligació de ventilar totes les cases tancades.

Tema: Sanitat

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Primer caso: día 5 de agosto de 1854 / Sanidad".

Paraules clau: Disposició Còlera Epidèmia

-

Any/expedient 1854/50

Títol formal: Espediente para la compra de seis carabinas para uso de la corporación, en casa Portusachs, armero vecino 
de Barcelona. Á 2 de agosto.

Data: 30/01/1854 07/08/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe presentat al capità general dels Exèrcits i Principat de Catalunya per l'Alcaldia del Masnou en el qual li notifica l'acord de 
comprar sis carrabines per defensar la població i mantenir l'ordre públic i la disposició de que cada nit un regidor vigili la població. 
Notificació de l'aprovació del capità general dels acords.
El secretari informa al venedor i artesà constructor de les carrabines, Portusachs, de les condicions del lliurament i pagament de les 
armes.
Ban municipal informant de les sancions que s'han establert en 1854 als veïns per l'ús de pesos i mesures que no segueixen la 
normativa.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Ver el espediente número 33 de 1853".

Paraules clau: Armes Fortificació Vigilància Permís

-

Any/expedient 1854/51

Títol formal: Suscripción a favor de la clase menesterosa de Barcelona. Á 7 de agosto.

Data: 05/08/1854 07/08/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat enviat per l'Alcaldia de Barcelona a la dels Masnou informant de la creació d'una subscripció per a recollir diners per 
pagar el manteniment dels menestrals més necessitats. Ban municipal en què consten les principals aportacions que han fet les 
personalitats de la ciutat de Barcelona.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beneficència

-

Any/expedient 1854/52

Títol formal: Padron de bagages del servicio. Á 9 de agosto.

Data: 20/12/1853 10/01/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Empresa de bagatges certifica el pagament trimestral, l'any 1854, dels serveis fets. Reclamació de l'empresa de bagatges 
presentada a l'Alcaldia del Masnou de l’impagament dels serveis del mes d'agost del 1854. Ordre enviada a l'Alcaldia perquè pagui 
el deute. 
Ordre de l'Alcaldia de Mataró de crear el padró de cavalls i cavalleries de l'any 1854 i el procediment que ha de seguir-se. Padró de 
cavalleries i cavalls del Masnou de l'any 1854 elaborat per l’Alcaldia del Masnou. 
Llistat del propietaris que han pagat el primer trimestre del 1854 els serveis de bagatges. Certificat del que s'ha pagat el març, 
octubre i desembre del 1854. Notificació per part del Govern de la Província de l’arrendatari dels serveis de bagatges de l'octubre al 
desembre del 1854, Pere Nonell, i ordre a l’Alcaldia del Masnou de pagar la quantitat que li sol·liciten. Reclamació de l’alcaldia. 
Ordre de pagar enviada pel Govern Civil de la Província.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Transport Cavall Impost Sanció

-
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Any/expedient 1854/53

Títol formal: Documentos de Garriga desde 1848 á 1854. Á 10 de setiembre.

Data: 03/09/1840 07/10/1854

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de comptes o serveis que l’Alcaldia o veïns del Masnou han de pagar a Miquel Garriga i Roca per treballs fets entre 1848 i 
1849.
15 cartes originals entre l'arquitecte Miquel Garriga i Roca i l’alcaldia en què es discuteixen el pagament del sou, presentació de 
llistats de feines fetes, enumeració de detalls sobre projectes, i notificació d'encàrrecs.
Llistat dels veïns que han de pagar serveis que els hi ha fet l’arquitecte Miquel Garriga i Roca.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Arquitecte Nòmina Comptes

-

Any/expedient 1854/54

Títol formal: Espediente de las cédulas de vecindad recibidas. Á 18 de setiembre.

Data: 18/09/1854 11/01/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sol·licitud de les cèdules de veïnatge per l'any 1854 presentada per l’Alcaldia del Masnou a l’Administrador recaptador del ram de 
governació.
Comptes en què s'especifiquen el nombre de cèdules expedides el total de les comprades i les que ha pagat el comú.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 19 de setiembre / 120 para cabezas de família de 1 real / 120 / 40 idem idem pobres gratis / 
240 idem individuos que no son cabezas de familia gratis / 30 idem sirvientes de 1 real 30".

Paraules clau: Padró/Habitants Control

-

Any/expedient 1854/55

Títol formal: Espediente de documentos de vigilancia recibidos y pagados. Á 19 de setiembre.

Data: 31/05/1854 19/09/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels documents públics rebuts en la secretaria de l'Alcaldia durant l'any 1854. 
Llistats dels documents públics expedits en els dos semestres de l'any 1854 per la secretaria de l'Alcaldia del Masnou. 
Certificació del total pagat per la secretaria pels documents de seguretat pública a l’Administració principal de recaptació del govern 
de la Província l'any 1854.
Llistats dels veïns que han pagat la llicència de seguretat pública tot especificant quin tipus d’establiment tenen i el carrer en què 
està localitzat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Seguretat Impost Comptes

-

Any/expedient 1854/56

Títol formal: Espediente sobre cobro de alquileres del local de las Casas Consistoriales que ocupa la empresa del 
ferrocarril. Á 23 de setiembre.

Data: 09/04/1853 23/09/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades per l’Alcaldia del Masnou a l'empresa del ferrocarril en què denúncia que no paga el lloguer de l'habitació 
de la Casa de la Vila que fa servir com expenedora de bitllets i sala d'espera del Baixador d’Ocata i li reclama els diners perquè els 
necessita per pagar les despeses de l'epidèmia de còlera.
Empresa al·lega que no pagarà si abans no dona el vistiplau el Govern Civil de la Província

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ferrocarril Lloguer Estació Queixa Epidèmia

-
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Any/expedient 1854/57

Títol formal: Espediente de testimonios de propios y arbitrios para el pago del 20 y 5 por cien. Á 29 de octubre.

Data: 29/10/1854 09/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels resultats de les subhastes aprovades pel governador de la província dels arrendaments dels arbitris i béns propis 
del Masnou per l'any 1854 i el percentatge que l'Alcaldia ha de lliurar a la Hisenda Central. 
L'administració Principal d'Hisenda de la Província reclama a l'alcaldia el pagament del 20% del producte dels béns propis de l'any 
1854.
Sol·licitud de l’Alcaldia de presentar els testimonis dels béns propis i els arbitris municipals anualment i no per trimestres.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propios 20% 403 reales 28 / Arbitrios 5% 231 reales 12 / Total 635 reales 6".

Paraules clau: Propis/Arbitris Comptes Arrendament

-

Any/expedient 1854/58

Títol formal: Espediente de diligencias criminales sobre anónimos dirigidos a don Juan Fontanills. Á 14 octubre.

Data: 03/01/1854 17/10/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions presentades per l'alcalde del Masnou al Jutjat de primera Instància de Mataró i al governador civil de la província dels 
anònims que ha rebut el regidor Joan Fontanills. 
Informes de les investigacions, les conclusions de les quals inculpen a Enric Eylig. 
Ordre d'embargament dels béns d'Enric Eylig i de la seva detenció. Peticions d'informes a l’alcaldia del Masnou sobre la conducta 
anterior de l'acusat.
Creació d'una patrulla amb homes del Masnou i de premià per a detenir a Enric Eylig. 
Còpia dels anònims, i notificació de l'ordre dels testimonis de presentar-se davant del jutge.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: " Idem sobre captura y embargo de bienes de Enri- / que Eylig hojalatero / devolución de los efectos 
embargados en / 17 de octubre 1854".

Paraules clau: Ordre/Públic Anònims Embargament Premià

-

Any/expedient 1854/59

Títol formal: Espediente de José Coll para establecimiento de tres mesas para la venta de carnes.

Data: 17/11/1854 22/11/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Coll presentada a l'alcaldia del Masnou en què sol·licita el permís per instal·lar tres taules de venta de carn. 
Decret d'acceptació de la petició. 
Llistat de les condicions establertes per obtenir el permís de venda de carn.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Principio el día 24 de noviembre".

Paraules clau: Carn Disposició

-

Any/expedient 1854/60

Títol formal: Estados trimestrales de nacidos, casados y muertos. Á 5 de diciembre.

Data: 05/12/1854 12/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1854, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern Civil de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions:

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-
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Any/expedient 1854/61

Títol formal: Espediente para el arriendo de consumos de este pueblo para los años de 1855, 856, 1857. Á 4 de diciembre.

Data: 18/11/1854 14/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'administrador de la Hisenda Pública de la Província enviades a l'Alcaldia del Masnou en què informa que s'ha fet la 
subhasta per l'arrendament dels drets de consums pels anys 1855, 1856 i 1857, dels plecs de condicions i de que no s'ha presentat 
cap oferta el 5 de desembre del 1854.
Informes dels passos seguits per l’alcaldia a l'hora de fer les subhastes per escollir l'arrendador, notificació que no s'ha presentat 
cap opció.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Tipo 75000 / Primero subhasta para el día 4 diciembre / 2º idem / 4 idem tipo 30000 reales / 1º 
anuncio vide Boletín oficial número 157 / 2º idem 166".

Paraules clau: Arrendament Impost

-

Any/expedient 1854/62

Títol formal: Espediente de Isidro Maristany sobre fabricación desde 1846 á 1854. Á 6 de diciembre.

Data: 02/04/1854 13/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa presentada a l'Alcaldia del Masnou per Gaietana Rosés, vídua d'Isidre 
Maristany, el 1849 i 1854, propietari d'un terreny en el carrer Quintana. Informes d'en Garriga i Roca. Decret municipal que accepta 
la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Petició d’un permís d'obres per a construir una fàbrica presentada a l'Alcaldia del Masnou per Isidre Maristany Rosés, entre el carrer 
Sant Felip i el carrer Quintana. Informe d'en Garriga i Roca. Decret municipal que accepta la petició sempre que segueixi les 
especificacions regulades per l'arquitecte.
Petició presentada a l'Alcaldia del Masnou per Jaume Maristany i Francesc Sola, perquè s'analitzin les aigües pluvials del carrer 
Sant Felip presumptament en mal estat. Decret municipals convocant a tors els afectats per cercar una solució.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Privada Clavegueram

-

Any/expedient 1854/63

Títol formal: Espediente sobre pago de los derechos de consumos de los meses de noviembre i diciembre. Á 11 de 
diciembre.

Data: 18/10/1854 26/10/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Administració de Contribucions Indirectes sol·licita que l'alcaldia del Masnou enviï uns comissionats per resoldre el problema dels 
drets de consums.
Designació de Josep de Caralt i Bonaventura Feu com a representants de l’Alcaldia del Masnou davant de l'Administració de 
Contribucions Indirectes per discutir encapçalament de l'impost de consums per l'any 1854 i aconseguir que l'alcaldia sigui 
designada com a recaptador de l'impost.
Renúncia dels drets de l’Alcaldia sobre la contribució de consums dels mesos de novembre i desembre a favor de l'Administració de 
Contribucions Indirectes.
Llistat dels deutes pel recàrrec de 4 maravedís sobre la lliura catalana de carn.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de les disposicions referents a la celebració d'unes votacions. No 
consta la datació.
Dintre de l'expedient, en un dels esborranys, el secretari ha dibuixat un plànol de carrers no identificats.

Paraules clau: Recaptació Impost Consums

-

Any/expedient 1854/64

Títol formal: Espediente de lo suministrado a la Torre telegràfica de Montgat en el año 1854. Á 12 de diciembre.

Data: 13/10/1854 31/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels subministraments i les despeses mensuals de la torre telegràfica de Montgat de l'any 1854. Certificacions dels 
pagaments fets a Francesc Marfà pels seus serveis. 
Comptes de les despeses dels mesos de gener a març del 1854.
Circular de la Comandància Militar en què s'informa com es distribuiran els torns de subministraments de la torre telegràfica l'any 
1854 entre les poblacions que ne són responsables (Alella, Teià, Tiana i el Masnou).

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Satisfecho en 1854 vide / enero 99 reales 12 / febrero 128 reales 18 / marzo 105 reales 17 / (total) 
333 reales 13 / julio 111 reales 17 / agosto 123 reales 2 / setiembre 113 reales 22 / (total) 348 reales 7 / Total 681 reales 20".

Paraules clau: Torre Tiana Montgat Teià Alella

-
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Any/expedient 1854/65

Títol formal: Espediente del oídium. Á 20 de diciembre.

Data: 15/09/1854 17/11/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Administració d'Hisenda Pública en què sol·licita informació sobre els efectes de la plaga de l'oïdi que afecta a la collita 
de raïm al Masnou.
Informe tramès per l’alcaldia del Masnou a l'Administració Principal d'Hisenda de la Província sobre els efectes de la plaga. Petició 
d'una rebaixa dels impostos o bé del pagament d’indemnitzacions com proposa l'Alcaldia de Tiana.
Informes en què consten les quantitats de vi que es verema els anys 1851 i 1852, comptes per calcular les rebaixes, llistat del 
producte anual de vi i les pèrdues de l'any 1853 i 1854, reclamacions dels propietaris afectats per la plaga. Informes de la comissió 
creada per estudiar els efectes de la plaga. 
Llistats dels propietaris afectats per la plaga en 1854 i 1853, llistat de les indemnitzacions que van cobrar l'any 1853.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Habono de 11206 reales para 1853 y 1854".

Paraules clau: Plaga Collita Impost

-

Any/expedient 1854/66

Títol formal: Espediente de Bruno Garcia sobre construcción en los años 1850, 1851, 1852, 1853 y 1854. Á 28 de diciembre.

Data: 26/01/1844 29/07/1853

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 76

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres l'any 1850 per a construir una casa presentada a l'Alcaldia del Masnou per Joan Garcia Humbert i 
Carlota Garcia Casanovas, propietaris d'un terreny en la carretera Real que anteriorment havia estat de Joan Sors i Mateu. Decret 
municipals en què denega la petició. Els peticionaris eleven una reclamació al Govern Civil, el qual sol·licita una justificació de 
l’alcaldia.
L’Alcaldia sol·licita informes i el parer sobre el cas als arquitectes Miquel Garriga i Roca i Josep Oriol Bernadet, a l'alcalde de 
Premià, a la companyia del ferrocarril, a la Comandància de Marina. També sol·licita del notari el llistat de tots els propietaris que ha 
tingut el terreny i a Joan Garcia que presenti l’escriptura de compra. 
La principal justificació de la negació de l’Alcaldia del Masnou és que la construcció de l'edifici afectaria a les vistes al mar, no 
seguiria el pla urbanístic aprovat i molestaria als veïns del Masnou. L'any 1853 el Govern Civil de la Província decreta que o bé es 
permet la construcció de l'edifici a Joan Garcia o bé se l'indemnitza. Decret que accepta la construcció de l'edifici sempre que 
segueixi les normes urbanístiques del Masnou.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Concluido en el de 1854 autorizándole / para la construcción del edificio en el terreno de su 
propiedad".
Es conserva un plànol d'ell a les planeres.

Paraules clau: Obra Privada Ferrocarril Queixa

-

Any/expedient 1854/68

Títol formal: Relación de los cerdos muertos desde 31 de octubre á 31 de diciembre. Á 31 de dicembre.

Data: 01/11/1854 16/12/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació dels porcs morts al Masnou entre l'1 de novembre i el 16 de desembre de l'any 1854, tot especificant el dia del sacrifici, el 
nom del propietari i el pes.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Carn Control

-

Any/expedient 1854/69

Títol formal: Bando del excelentísimo señor governador para el recogimiento de armas. Á 31 de diciembre.

Data: 02/04/1854 03/04/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del governador civil de la província que inclou un ban en què amplia les disposicions sobre la recollida de les armes, que 
havia ordenat en un ban anterior, i especifica el procediment que han de seguir els veïns que necessitin les armes per el seu treball 
a fi que les puguin recollir.
Nota del secretari en la que especifica el lloc en què s'exposà públicament el ban.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Disposició Armes Provincial

-
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Any/expedient 1854/70

Títol formal: Espediente sobre aprensión de géneros de Juan Martí. Á 31 de diciembre.

Data: 28/05/1854 28/05/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acte de la inspecció feta per Francesc Balbé vigilant del Masnou i representant de les rondes volants extraordinàries, en la casa de 
Manuela i Joan Martí, teixidors. Inventari dels gèneres i objectes trobats.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient un dels documents simples no té dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Fàbrica Il·legal Control

-

Any/expedient 1854/71

Títol formal: Nombramiento de la Junta pericial para el año 1864. Á 31 de diciembre.

Data: 15/05/1853 14/10/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits repartidors de la Junta Pericial de la Contribució Rústica i Ramadera per l'any 1854. Llistat dels perits escollits i el 
seu nomenament.
Notificació a Francesc Viladevall i a Miquel Rosell dels seus càrrecs com a president i secretari de la Junta pericial respectivament. 
Llistat de les finques de propis del Masnou de l'any 1853 enviada a l'Administració d'hisenda Pública de la Província.
Circular de l'Administració de Contribucions Directes en què sol·licita el llistat dels perits repartidors de l'any 1854 i ordre que enviï el 
llistat a tots els propietaris.
L’alcaldia de Teià informa que ha tramès el llistat a tots els seus veïns que tenen propietats rústiques al Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Rústica Repartició Teià

-

Any/expedient 1854/73

Títol formal: Acuerdos de sanidad: cólera asiático.

Data: 03/08/1854 19/10/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 32

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Acords i informe de la Junta de Sanitat del Masnou sobre les mesures per evitar l'epidèmia del còlera abans de propagar-se pel 
Masnou, i un cop s'inicia l’epidèmia per eradicar-la i atendre als malalts.
Creació d'una comissió per cercar diners per sufragar les despeses de l'epidèmia.
Informes presentat al Govern Civil i sol·licitud de més metges. El Govern Civil informa que enviarà a dos estudiants de medicina. 
L’alcaldia reclama als estudiants de medicina.
 La Subdelegació de Sanitat informa de l'arribada al Masnou dels estudiants de medicina Rafel Vidal Safont i Pau Ferrel. Acord de 
l’alcaldia de gratificar als dos estudiants que han col·laborat en l'epidèmia. Informe de Josep Baroy sobre l’excel·lent actuació dels 
estudiants.
Certificat en què consta el fi de l'epidèmia al Masnou i acord de celebrar un tedèum de gràcies per haver finalitzat la crisis.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Precauciones y disposiciones adptadas / para aminorar la enfermedad, socorros á los / enfermos y 
pobres y demás medidad de higiene / Primer caso día 5 de agosto a Pascual / Bruno sastre".
La camisa es troba en mal estat.

Paraules clau: Còlera Epidèmia Metge Moral/Culte

-

Any/expedient 1854/76

Títol formal: Espediente para la construcción de un pozo de agua en la calle nombrada del Pozo y derribo del que ecsiste 
al centro del piso de la misma.

Data: 12/08/1854 20/02/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 52

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Francesc Viladevall, en representació d'un grup de veïns, a l’alcaldia del Masnou en què sol·liciten l'enderroc 
de l'actual pou situat en el carrer del Pou per haver-se degradat les seves aigües i l'obertura d'un nou pou en una parcel·la del 
mateix carrer. Decret per nomenar Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes d'en 
Miquel Garriga i Roca
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Reclamació dels veïns del carrer del Pou presentada a l’alcaldia sobre el nou pou. Decret pel qual es nomena Josep Oriol Mestres 
com arquitecte municipal encarregat d'estudiar si hi ha hagut cap error alhora de construir el nou pou. Localització del problema i 
reparació del pou. Llistat dels veïns que tenen dret a utilitzar el pou i dels que tenen dret a tenir-ne la clau.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pou

-
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Any/expedient 1854/77

Títol formal: Espediente para conducir al cementerio de Barcelona el cadáver de Francisca Gil. Á 25 de febrero

Data: 25/02/1854 25/02/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de la conducció del cadàver de Francesca Gil Gelibert al cementiri de Barcelona, morta al febrer amb 75 anys, vídua de 
Bernat Bovera. Esborrany amb totes les dades personals del mort i la causa de la mort (catarro pulmonar crònic).

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.

Paraules clau: Trasllat/Mort Defunció

-

Any/expedient 1854/78

Títol formal: Carnicerias y consumos de carne.

Data: 01/01/1854 01/01/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 37

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels productes de les carnisseries del Masnou, Comptes de les carnisseries del Masnou en què s'especifica les despeses i 
les entrades d'animals.
Llistats de despeses de les carnisseries. Registre dels comptes de les carnisseries de l'any. Llistat de les quantitat, fins que va 
deixar de vendre al Masnou satisfetes per Domènec Vidal per la contribució que grava la lliura carnissera de carn, entre febrer i juliol 
de 1854. Llistat de les quantitats que s’han de cobrar per les pells dels animals morts entre octubre i novembre de 1853.

Tema: Proveïments

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
Dins de l'expedient hi ha un esborrany de la butlleta d'alta de la matrícula del subsidi d'indústria i comerç per l'any de Benito 
Carreras, fuster de ribera.

Paraules clau: Carn Escorxador Control

-

Any/expedient 1855/01

Títol formal: Espediente de arriendo de contribuciones a favor de Francisco Pichot para el año 1855. Á 3 de enero.

Data: 18/11/1848 18/11/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província de Barcelona enviada a l'Alcaldia del Masnou informant de 
l'adjudicació de la recaptació al Masnou del subsidi industrial i de comerç i de la contribució territorial de l'any 1855 a Francesc 
Pichot.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Premio inmuebles 3 por % / Idem de subsidio 3 reales 30".

Paraules clau: Impost Recaptació IndústriaComerç

-

Any/expedient 1855/02

Títol formal: Espediente para la conclusión de la carretera desde casa patio hacia poniente hasta la pedrera. Á 4 de enero.

Data: 09/11/1853 09/11/1853

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns propietaris del carrer Sant Pere que s'han presentat a l'Ajuntament i han acceptat el tancament del carrer pel costat 
dels patis, i han acceptat construir una paret per evitar despreniments.
Llistat d'escriptures en què consten els límits de quatre propietats del carrer Sant Pere i quan es van construir les cases.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades i 
basades en la data del títol de la camisa.

Paraules clau: Via/Pública Reparació

-
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Any/expedient 1855/03

Títol formal: Estima de los edificios del Común espropiados por el ferrocarril. Á 5 de enero.

Data: 30/09/1847 22/11/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’indemnitzacions i reclamacions de les indemnitzacions acordades per l'expropiació dels terrenys del comú per a construir 
la línia del ferrocarril presentades per l'Alcaldia del Masnou a la Junta Directiva de l'empresa del ferrocarril i al Govern Civil de la 
Província entre 1847 i 1854. Justificació per no pagar presentades per l'empresa del ferrocarril tot presentant una real cèdula de 
privilegi per obtenir terres i beneficis gratuïtament. Circulars del Govern de la Província responen a les reclamacions i finalment 
ordena que l'empresa pagui indemnitzacions per l'expropiació
Creació d'una comissió amb representant d'ambdues parts que estudiï el cas i taxi els terrenys expropiats. Llistats i valoració de les 
finques del Comú.
L'empresa del ferrocarril paga una part dels diners de l'expropiació a l’alcaldia del Masnou perquè pugui sufragar part de les 
despeses provocades per l'epidèmia del còlera.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Idem de los terrenos que ocupaban / estos: Real Orden de 2 de enero de 1849 para en pago / Idem 
de los demás terrenos / estimados en 12000 reales / En 28 de setiembre de 1854 cobrados por Viladevall 8000 reales / En 5 de 
enero 1855 se cobraron por Buenaventura / Alsina Alcalde y Miquel Rossell síndico / 4000 reales".
Referència en un dels documents a la plaça de la Constitució.
Expedient reconstruït a partir de documents solts per l'arxivera i el títol que apareixia en els índex dels secretaris.

Paraules clau: Ferrocarril Plaça/Pública Propis/Arbitris Expropiació

-

Any/expedient 1855/04

Títol formal: Espediente sobre el primer sello que vio este Ayuntamiento. Á 29 de enero.

Data: 26/12/1854 31/01/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Alcaldia del Masnou informa a Joan Fontanills Cabrils, que ha de lliurar el segell el primer segell que feia servir l’alcaldia del 
Masnou. Joan Fontanills informa que fa temps que el va perdre i encara no l'ha recuperat. L’alcaldia del Masnou notifica a la 
Diputació Provincial de la destrucció dels dos segells antics del Masnou, de la descripció del que s'ha conservat, dels nous que 
s'han escollit i la justificació dels seus símbols, i dels documents en què s'utilitzaran cadascun d'ells. Explica que el "mas nou", 
origen del nom de la població, és pel mas que tenen els senyors Casas (Can Malet).
Nota del secretari en què consta el lliurament de dos segells (amb les inscripcions "Masnou" i "Policia del Masnou") per part del 
secretari a la Diputació de Barcelona.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'arrendament del corral municipal de l'any 1855

Paraules clau: Segell Municipal

-

Any/expedient 1855/05

Títol formal: Espediente de informe á la solicitud que José Coll presenta al excelentísimo Governador Civil. Á 30 de enero.

Data: 01/01/1855 16/02/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Peticions de Josep Coll presentades a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita el permís per instal·lar tres taules de venta de carn en 
la població.
Informes presentats al Govern de la Província per l'Alcaldia en què s’especifiquen les causes de la denegació de la peticions 
presentades, en aquest es descriu el comportament abusiu ha presentat en els preus Josep Coll i les diferents mesures que 
l’alcalde ha pres per evitar-les. 
Prohibició de la venta de carn notificada a Josep Coll fins que no obtingui altre cop les llicències municipals. Finalment el Govern 
Civil permet la venta en les tres taules a Josep Coll després de pagar les contribucions i ordena a l’alcalde del Masnou que el vigili.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre expedient trobem una notificació enviada per l'Alcaldia de Teià a la del Masnou demant que tres veïns del Masnou es 
presentin el 3 de gener del 1855 a l'alcadia de Teià.

Paraules clau: Carn

-

Any/expedient 1855/06

Títol formal: Suscripción para ofrecer una corona cívica al señor don Pascual Madoz. Á 8 de febrero.

Data: 19/12/1854 06/02/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada a l'alcaldia del Masnou per la "Junta Popular para perpetuar la memòria de Juan Madoz" en què informa de la 
creació d'una subscripció voluntària entre els pobles de la província de Barcelona per a regalar-li tres medalles (d'or, plata i coure) 
d'agraïment. Resposta de l'alcaldia del Masnou a la Junta informant dels diners recollits, quan es van cobrar i qui els va donar.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Se han remitido a la redacción del consistorio / el 3 de febrero 96 reales vellón / Día 5 idem 600 
reales / Día 7 idem 24 rales / Total 720 reales".

Paraules clau: Correspondènci
a

Protocol Subscripció

-
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Any/expedient 1855/07

Títol formal: Espediente de discenso de Pedro Antonio Coll. Á 15 de febrero.

Data: 15/02/1855 15/02/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Diputació Provincial en què sol·licita un informe de la conducta de Pere Antoni Coll, Catalina Rusiñol i Salvador Coll i 
les causes de l'impediment del matrimoni dels dos primers.
Informe presentat per l’alcaldia amb totes les dades que té sobre el cas.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Matrimoni

-

Any/expedient 1855/08

Títol formal: Nombramiento de guarda particular de frutos. Á 16 de febrero.

Data: 14/08/1844 28/02/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Francesc Viladevall i Francesc Casas en què sol·liciten a l'alcaldia el nomenament de Bonaventura Coma 
Joan d'Alella com a guarda fruit de les seves propietats d’Alella per l'any 1855.
Nomenament de Salvador Mercader com a guarda fruits per la collita de l'any 1850 i de Bonaventura Coma Joan com a guarda fruit 
dels propietaris que ho han sol·licitat.
Esborrany del nomenament en blanc del guarda fruit de l'any 1844 en què s'especifiquen les seves funcions.

Tema: Proveïments

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Por don Francisco Viladevall, doña Francisca Casas / Bonaventura Coma, Juan de Alella".

Paraules clau: Collita Vigilant

-

Any/expedient 1855/09

Títol formal: Espediente sobre aumento de la contribución de inmuebles en el año 1852.

Data: 11/01/1851 14/10/1853

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 50

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades per l'Alcaldia del Masnou a l'Administració de Rendes públiques per l'augment de la contribució de béns 
immobles i riquesa rústica. Creació d'una estadística que actualitzi les dades del padró de 1841. Acord de retornar els diners pagats 
de més als veïns. Llistats de les quantitats assignades per recaptar-se en els pobles de la província de Barcelona en 1851 i 1852 de 
la contribució de béns immobles. Llistat producte de la riquesa del Masnou entre 1847 i 1850. Llistats dels productes recaptats i dels 
propietaris de les terres d'Alella de Mar l'any 1851, i 1852. Càlculs de la riquesa del Masnou entre 1849 i 1852. Comparació entre 
riquesa del Masnou i de Premià. Sol·licitud de l’alcaldia d'Alella dels informes de l'estadística de riquesa del Masnou. Notificació de 
l'Alcaldia de Teià a la del Masnou perquè informi als veïns del Masnou amb terres a Teià que la quota els pertoca de la contribució 
dels béns immobles i la riquesa territorial. Carta de Gaspar Malet al secretari municipal sobre l'estadística de la riquesa. Circulars 
informant de l'arribada i els treballs fets pels agrimensors responsables d'elaborar una estadística de riquesa al Masnou els anys 
1851 i 1852.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Habonos para 1856"

Paraules clau: Repartició Impost Teià Alella Alella/Mar

-

Any/expedient 1855/10

Títol formal: Alquileres de la estación de la Ocata. Á 8 de marzo.

Data: 08/03/1855 08/05/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per l'Alcaldia del Masnou a la Junta Directiva del Ferrocarril de Barcelona a Mataró en què reclama el pagament 
del lloguer de la sala de l'edifici de la Casa de la Vila que l'empresa fa servir com a taquilla i sala d'espera del baixador d'Ocata.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la relació de les suscripcions autoritzades per ser pagades amb 
fons municipals.

Paraules clau: Ferrocarril Deute Ocata Estació Subscripció

-
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Any/expedient 1855/11

Títol formal: Instancias presentadas. Á 18 de marzo.

Data: 22/11/1853 16/08/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 60

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, finestres, entrades i portals, cases, pous, trams de mines o 
clavegueram en els carrers Ginesta, Sol, Rastillo, Correo, Huertas, Sant Joan, Sant Francisco, Esperança, Santa Ana, Lavadero, 
Carretera Real i zona de la Roca de Xeix presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Pere Maristany, Jaume Genís per ordre de 
Gabriel Sanjuan, Antoni pla i Llampallas, Josep Oliver i Llimona, Felicià Millet, Lucio Estaper, Miquel Pagès Francesc i Jaume Marfà, 
Josep Pascual, Isidre Pla, Antoni Isern Bertran, Joan Antoni Paz, Rosa Oms i Truch, Gerard Bertran Maristany, Ramon Bertran 
Ramentol, Salvador Mauri, Joan Oliver Pagès, Francesc Viladevall, Josep Millet, Pere Alsina, Josep Regés. Decret pel qual es 
nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes d'en Garriga i Roca. Decrets 
municipals pels quals s'accepten les peticions. Peticions dels agricultors del Masnou en què sol·liciten que durant tres mesos no 
s'encengui el forn de la fàbrica de maons perquè afecta les vinyes. Sol·licitud d'exempció de la Milícia Nacional de Marià Torrents 
Lladó.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient hi ha esborrany del rebut de venta del místic "Español" feta per Estevan Roses el 16 de febrer del 1855.

Paraules clau: Obra Mina Torrent Fàbrica MilíciaNacional

-

Any/expedient 1855/12

Títol formal: Espediente de desertores cogidos. Á 19 de marzo.

Data: 14/03/1855 19/03/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de la captura dels dos desertors Antoni La Reina i Antoni Ramírez al Masnou.
Compte de les despeses fetes en l'hostal de Ramon Faig pels dos desertors.
Circular del capità general en què informa que es fa càrrec de les despeses. Notificació lliurada per l’Alcaldia a Ramon Faig 
informant-lo de la disposició del capità general.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la relació dels productes dels arbitris destinats a pagar despeses 
ordinaries que consten en el pressupost municipal de l'1 d'abril del 1854.
Nota del secretari en la camisa: "Antonio la Reina y Antonio Ramírez".

Paraules clau: Exèrcit Deserció

-

Any/expedient 1855/13

Títol formal: Espediente de patrullas de noche desde 11 de enero á 16 de marzo. Á 20 de marzo.

Data: 13/01/1855 10/04/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació al cap de carrabiners de la creació d'un cos de vigilància nocturn format per sis homes.
Informe presentat al governador civil de la província sobre l’intent de robatori a Jaume Bernades i el bon funcionament del cos de 
vigilància. Felicitacions del governador civil.
Petició presentada per l’Alcaldia del Masnou a la Diputació dels diners que necessiten per sufragar les despeses del cos de guàrdia 
nocturna. Llistat de les despeses i els sous dels membres de la guàrdia.
Negació de la Diputació de pagar res i ordre que ho sufragui la població ja que és un servei comunitari.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Robatori Comptes Vigilància

-

Any/expedient 1855/14

Títol formal: Espediente de la comadrona Adelaida Anglada para que se prive de partear a Rita Sanjuan. Á 22 de marzo.

Data: 07/02/1855 22/03/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncia l'any 1855 presentada per Adelaida Algarecilla d'Anglada contra Rita Santjoan (llevadora sense titulació) al governador 
civil de la província. El Govern Civil sol·licita un informe a Alcaldia.
L’Alcaldia es nega a posar-li cap sanció a Rita Santjoan i envia una carta de suport a Rita Santjoan i en contra d'Adelaida Algarcilla, 
en la que sol·licita que aquesta última es traslladi a un altre poble.
Govern Civil Sanciona a Rita Santjoan per exercir sense títol. Al·legacions presentades per Rita Santjoan en les quals justifica que 
s'està traient el títol oficial.
Govern Civil retira la sanció sempre que Rita Santjoan presenti el títol abans del 22 de març del 1855.

Tema: Sanitat

Observacions:

Paraules clau: Llevadora Queixa

-

12/06/2018 Pàgina 264 de 553



Any/expedient 1855/15

Títol formal: Espediente para el establecimiento de un circo liberal. Á 6 de abril.

Data: 06/04/1855 06/04/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada pel president del "Círculo de amigos del país de Barcelona" a l'Alcaldia del Masnou informant de la creació de 
l'associació, els beneficis que aporta a la comunitat i instigant perquè se'n creï una de paral·lela al Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Adjunt, en l'interior de l'expedient, hi ha un exemplar imprés del reglament del "Círculo Liberal de amigos del país de Barcelona" 
aprovat el dia 26 de març del 1855.

Paraules clau: Associació

-

Any/expedient 1855/16

Títol formal: Espediente de reclamación por la Administración de Hacienda de 19.350 reales de vellón de subsidio del año 
1843. Á 11 de abril.

Data: 10/41/1855 17/04/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Administració d'Hisenda Pública de Barcelona reclama a l’Alcaldia del Masnou el pagament de 19.350 rals de billó del subsidi de 
l'any 1843. 
L'Alcaldia li respon que no existeix aquest deute perquè aquesta quantitat ja es va pagar quan pertocava.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Para los comprovantes vide las cuentas de 1843".

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1855/17

Títol formal: Oidium. Secreto para su esterminio. Á 19 de abril.

Data: 17/04/1855 19/04/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l’Alcaldia de Mataró en què informa a l’Alcaldia del Masnou de l'aparició d'un remei per l'oïdi de la vinya. Els propietaris 
que vulguin el remei hauran de pagar 300.000 rals de billó.
Ban de l'Alcaldia en què informa als veïns de l'oferta que li ha enviat l'Alcaldia de Mataró sobre el remei de l'oïdi de la vinya.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Collita Plaga

-

Any/expedient 1855/18

Títol formal: Espediente sobre el plano general. Á 20 de abril.

Data: 12/08/1846 11/05/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 48

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del Ministre d'Estat tramesa a l’Alcaldia del Masnou pel Govern Polític de la Província en què s'ordena la creació d'un plànol 
geomètric de la població, el qual haurà d’ésser aprovat pels veïns i l'administració.
Elecció i nomenament de Miquel Garriga i Roca com arquitecte coordinador del projecte. 
Al·legacions del plànol presentades pels veïns i els membres del consistori. Peticions de còpies del plànol a l'arquitecte. 
Acord del consistori municipal d'obligar a totes les obres que es fan a la població a seguir les alineacions marcades en el plànol a 
partir del mes de maig de 1855.
Aprovació del plànol pel Govern de la Província. Presentació de la factura de l'elaboració del plànol presentada per Miquel Garriga i 
Roca a l'Alcaldia del Masnou. Petició del Govern de la Província a l'Alcaldia sol·licita que cerqui un arquitecte més econòmic.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Còpies del plànol es troben fora de l'expedient. 
Nota del secretari en la camisa: "Se remite copia a la Diputación de la Província"

Paraules clau: Plànol/General

-
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Any/expedient 1855/19

Títol formal: Espediente de Mariana Sampere viuda sobre paso a la calle dels Orta. Á 21 de abril.

Data: 18/01/1853 15/03/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada l'any 1853 per Mariana Sampere Vives, vídua de Lluís Sampere, a l'alcaldia del Masnou i el Jutjat de 
Primera Instància de Mataró en què denúncia a Josep Parés perquè no li permet entrar amb el seu carruatge al carrer de las 
Huertas. Informes elaborats per l'alcaldia estudiant el cas i tramesa de la denúncia al Govern Civil de la Província.
Presentació de la còpia de l'escriptura en la qual es demostra que Josep Parés té en aquest carrer la casa des del 1800. 
Petició de Josep Parés presentada a l'alcaldia l'any 1854 de construir uns pilons per impedir el pas de carros en el carrer. Estudi de 
la petició per l'Alcaldia i tramesa de la petició al Govern Civil de la Província. 
Resolució final del Govern de la Província i l’alcaldia per la qual accepten la construcció, l'any 1855, dels pilons i certificació del 
secretari conforme s'han construït.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "18 enero / 20 abril"

Paraules clau: Judici Conciliació Queixa Via/Pública

-

Any/expedient 1855/20

Títol formal: Espediente de Ciprian Cusó y Juan Juli sobre arreglo de alcanses que tenían en la Casa Consistorial. Á 24 de 
abril.

Data: 20/11/1846 24/03/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació d'un deute per les obres efectuades en la Casa de la Vila presentades en 1846 i 1848 per Cebrià Cussó. 
Acord de l’Alcaldia que per pagar el deute es permeti de 1846 a 1861 que Cebrià Cussó faci servir com a taller una part de l'edifici 
de les Casa de la Vila i se li perdoni el pagament de les contribucions que deu.
Certificació en què consta el pagament dels serveis de Joan Juli, pintor, per les tasques de pintar part de la Casa de la Vila. Rebut 
lliurat per Joan Juli verificant el lliurament dels diners i la liquidació dels impostos que devia corresponents als anys compresos entre 
1847 i 1854.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Concluye en fin de diciembre de 1861".

Paraules clau: Casa/Vila Obra

-

Any/expedient 1855/21

Títol formal: Espediente de cobro de los alquileres de las casas de Francisco Camps. Á 2 de mayo.

Data: 08/07/1852 14/03/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Embargament dels lloguers que cobrava Francesc Camps per pagar el deute de 872 rals de billó que tenia amb l'Alcaldia del 
Masnou amb l'aprovació del Govern de la Província. Peritatge dels béns de Francesc Camps fets per Joan Soler i Joan Cortés.
Llistat de cobrament dels lloguers i el pagament de contribucions entre 1853 i 1854 fets pel secretari municipal en nom de Francesc 
Camps. Quantitat total pagada per Francesc Camps a l’alcaldia per les contribucions entre 1851 i 1854. Llistes de les quantitats 
devia en els anys 1851, 1852 i 1853 Francesc Camps a l'alcaldia. Llista dels veïns que tenien cases llogades a Francesc Camps 
l'any 1852. Llistat dels lloguers cobrats pel secretari entre febrer de 1853 i setembre de 1854.
Certificació de la quantitat cobrada a Francesc Cortada pel seu lloguer. 
Notificació lliurada a l’Alcaldia del Masnou pel Jutjat de primera instància de Mataró sobre la resolució del judici entre Bonaventura 
Roca i Francesc Camps per un pagament de lloguers.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Para pago de contribuciones / día 2 de mayo finido".

Paraules clau: Impost Lloguer Embargament

-

Any/expedient 1855/22

Títol formal: Estados mensuales de ingresos y gastos, al público

Data: 01/01/1855 31/12/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Només té el compte de fons municipal de gener.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Lloguer Embargament

-
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Any/expedient 1855/24

Títol formal: Nombramiento de la junta pericial para 1855. Á 8 de mayo.

Data: 10/05/1854 09/01/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de la Junta pericial per a elaborar la repartició de la contribució de la riquesa territorial de l'any 1855. Llistats dels escollits 
per l'administració d'hisenda Pública. Notificació enviada als propietaris del Masnou en què se'ls informa que podes ser escollits per 
la junta pericial. Llistat de la Junta escollida en 1854. Notificació de l'exposició del padró de riquesa territorial. Notificació de les seva 
elecció al escollits. Acte de nomenament i presa de possessió dels càrrec. Elecció del vocal secretari de la Junta.
Notificació de l’Alcaldia de Teià a Jaume Maristany de la seva elecció per formar part de la junta pericial de Teià.
Reclamació d'una rebaixa de la quota presentades per Antoni Llampallas i Nicolau Puyol a la Junta. Acceptació de la petició.
Convocatòria d'una sessió amb els veïns per informar-los de les quantitats que han de pagar.
Reclamació presentada per l'Administració d'Hisenda Pública a l’Alcaldia del Masnou en què li reclama la recaptació de l'any 1854 
de la contribució territorial i del subsidi d'Indústria i Comerç.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Repartició Teià

-

Any/expedient 1855/25

Títol formal: Espediente de la muerte natural de José Casals y Barota acaecida el día 9 de abril cerca de Calahorra. Á 6 de 
junio.

Data: 23/04/1855 06/06/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació lliurada pel Jutjat de Primera Instància de Calahorra a l’alcaldia del Masnou en què consta la mort de Josep Casals el 8 
d'abril de 1855 a Calahorra, sol·licitada per la vídua Catalina Casals. Informe de la mort de Josep Casals en un viatge entre el 
Masnou i Santander. Inventari dels béns que duia el mort en el moment de la defunció.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'avís públic de l'Alcaldia del Masnou exhortant als veïns perquè 
paguin les contribucions en termini establert 12 de febrer del 1855.

Paraules clau: Defunció Bens

-

Any/expedient 1855/26

Títol formal: Comisión mixta de fabricantes i operarios. Á 8 de junio.

Data: 06/05/1855 08/06/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Oficis enviats per l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província i al capità general de l'Exèrcit del Principat informant del 
nombre d'obrers que hi ha al Masnou i de la inexistència d'una junta mixta d'obrers i fabricants a causa del reduït nombre d'obrers i 
fàbriques que hi ha al Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fàbrica Obrer

-

Any/expedient 1855/27

Títol formal: Espediente de Jacinto Ombravella sobre construcción y oposición por la Dirección de Carreteras. Á 17 de 
junio.

Data: 30/03/1855 09/07/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa presentada a l'Alcaldia del Masnou per Jacint Hombravella Pujades, propietari 
d'un terreny en la Carretera Real. Inclou plànol de l'arquitecte Miquel Garriga i Roca.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar la petició. Informes d'en Garriga i 
Roca. Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Reclamació de l’enginyer en cap del cos nacional d’enginyers de pous i camins de la província de l'alineació de la casa. Informes i 
estudis del cas. Resolució segons la qual no s'ha de modificar l'alineació de la casa.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la relació de les suscripcions autoritzades per ser pagades amb 
fons municipals.

Paraules clau: Obra Privada

-
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Any/expedient 1855/28

Títol formal: Espediente de la fiesta del patron San Pedro. Á 21 de junio.

Data: 20/06/1855 21/06/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per celebrar els balls de la festa patronal de Sant 
Pere de l'any 1855. 
Acceptació de la petició per part de l'alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància. 
Petició al cap dels mossos d'esquadra de Sabadell de 4 homes per vigilar la celebració.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Festivitat Ordre/Públic Ball

-

Any/expedient 1855/29

Títol formal: Sobre recogimiento de escopetas. Alforrados de guerra. Á 29 de junio.

Data: 28/06/1855 26/07/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comandància Militar de Mataró sol·licita que li lliurin totes les escopetes que hi ha en la població. L'alcaldia del Masnou es nega a 
lliurar-les tot al·legant que la necessitat de defensar la població de qualsevol atac o aldarull. Estat de les forces que defensen el 
poble, llistat dels estrangers que hi viuen, dels membres de l’exèrcit amb llicència temporal i els veïns que pertanyen al 
reemplaçament de l'any 1855.
Comandància de Militar de Mataró reclama les armes als pobles d'Alella i el Masnou. Justificació de la seva negació de lliurar-les 
presentada pels dos pobles a la Comandància Militar de Mataró.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un pressupost municipal en què consten els censos irredimibles i 
els redimibles.

Paraules clau: Armes Alella Exèrcit Quinta Censos

-

Any/expedient 1855/30

Títol formal: Espediente de los muebles vendidos de Juan Munné, zapatero y repartimiento de su producto. Á 30 de junio.

Data: 10/01/1855 17/06/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels deutes del difunt Joan Munné. Rebuts dels deutes. 
Inventari dels béns de Joan Munné venuts per pagar els deutes tot especificant els diners obtinguts en cada cas. 
Llistat dels objecte que no s'han venut i s'han repartit entre la vídua i el fills de Joan Munné.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Deute Defunció

-

Any/expedient 1855/31

Títol formal: Informe sobre construcción del ferrocarril. Á 4 de julio.

Data: 23/06/1855 04/07/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Condicions acordades en 1847 entre la Comandància de Marina del Terç de Mataró i el cap superior polític de la província sobre la 
construcció del ferrocarril.
Circular en què Comandància de Marina del Terç de Mataró sol·licita a l'Alcaldia del Masnou un informe de com afecta el ferrocarril 
als terraplens de la costa.
Reclamació presentada per Melcior Vidal a l’Alcaldia del Masnou en què denuncia que les obres del ferrocarril afecten a la platja i 
als vaixells de la població.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'avís públic de l'Alcaldia del Masnou exhortant als veïns perquè 
paguin les contribucions en termini establert i informant-los que el recaptador de l'any 1855 és Juan Ribas i Prat.

Paraules clau: Ferrocarril Marinos Platja Recaptació

-
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Any/expedient 1855/32

Títol formal: Espediente sobre muerte violenta de Gertrudis Casals. Á 6 de julio.

Data: 06/07/1855 30/07/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l’assassinat de Gertrudis Casals a mans del seu marit Francesc Bosch enviada per l’Alcaldia del Masnou al Jutjat de 
Primera Instància de Mataró. 
Ordre d'enterrar el cadàver i la detenció de l’assassí. 
Informe de l'estat mental de Francesc Bosch. 
Certificació del lliurament de Francesc Bosch a la presó de Mataró.
Jutjat Militar de Marina reclama a Francesc Bosch i les diligències del cas.
L’alcaldia el remet al Jutjat de Primera Instància de Mataró. 
Ajudant Militar de Marina sol·licita les claus del pis en què es va cometre l’assassinat. 
Certificació del lliurament de les claus a l’Ajudant Militar de Marina

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una petició inacabada d'Isidro Pla del 1855.

Paraules clau: Defunció Assessinat Ordre/Públic

-

Any/expedient 1855/33

Títol formal: Publicidad de las listas de electores de diputados á Cortes. Á 16 de julio.

Data: 01/07/1855 16/07/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l'exposició de les llistes d'electors.
Peticions d'inclusions en la llista de 12 veïns. L’alcalde informa a la Diputació de l'exposició pública de la llista i de les peticions 
presentades. 
Certificació de les dates i el lloc en què s'ha exposat la llista. 
Nota en què consta el Butlletí Oficial amb l'anunci de l'exposició i les rectificacions de les llistes dels electors.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la relació dels treballadors que té l'Ajuntament del Masnou l'abril 
del 1855 tot especificant el seu sou.
Nota del secretari en la camisa: "De 1 á 15 de julio"

Paraules clau: Cens Eleccions Estatal Nòmina

-

Any/expedient 1855/34

Títol formal: Espediente sobre aumento del precio de la sal. Á 31 de julio.

Data: 31/07/1855 01/08/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administrador de Rentes Estancades de Mataró enviada a l’Alcaldia del Masnou en què reclama el llistat de les 
persones que es dediquen a la venta de sal al menor i han demanat una llicència l'any 1855 i notificant el canvi de tarifes a partir de 
l'any 1855
Llistats dels veïns que han demanat la renovació de la llicència per vendre sal al Masnou en l'any 1855 i les existències que tenen a 
principis d'agost del 1855 enviats per l’Alcaldia a l'Administració de Rentes de Mataró.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sal Control Llicència

-

Any/expedient 1855/35

Títol formal: Espediente de creación de un Casino Porvenir del Masnou. Á 8 de agosto.

Data: 26/07/1855 15/08/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de l'alcalde al governador civil de la província informant-lo de la creació d'un "Casino Porvenir" al Masnou i sol·licitant-li el 
vistiplau per a la nova institució i el seu reglament.
El governador aprova la creació de la institució i el seu reglament. 
Notificació d'aquesta acceptació a Jaume Maristany, representant del Casino per part de l'alcalde.
Reglament aprovat del "Casino Porvenir" creat al Masnou l'any 1855.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Associació Reglament

-
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Any/expedient 1855/36

Títol formal: Espediente de las licencias de Seguridad pública espedidas. Á 10 de agosto.

Data: 13/07/1855 18/09/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels establiments comercials que han de tenir una llicència de seguretat pública. Llistat de les activitats subjectes a sol·licitar 
llicències de seguretat pública. Llistat dels veïns que han sol·licitat una llicència de seguretat pública per l'any 1855. Llistat de 
llicències sol·licitades per venedors. 
L'Administració de recaptació principal del Govern de la Província reclama a l’Alcaldia del Masnou que vagi a recollir els impresos de 
les llicències de seguretat pública i l'informe de la realització d'una inspecció per verificar que tots els establiments obligats ha tenir 
llicències, les tinguin.
Certificacions del pagament de les llicències de seguretat pública de l'any 1855 al Govern de la Província.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Recibidos / Día 24 de agosto, 24 reales a 8, 192 reales / Día 7 de setiembre 3 reales a idem 24 / 
(total) 200 reales".

Paraules clau: Impost Seguretat

-

Any/expedient 1855/37

Títol formal: Espediente sobre creación de sociedades en el ramo de indústria algodonera. Á 1 de setiembre.

Data: 27/08/1855 01/09/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular en què s'ordena la creació d'un registre de les societats cotoneres del Masnou tot especificant el nom del director, la 
localització i les principals característiques.
Models amb les dades que els directors o gestors han de lliurar a l'alcaldia per elaborar el registre.
Certificacions en què consten els gestors o directors de societats cotoneres del Masnou que han lliurat les dades a l'Alcaldia.
Informe presentat per l’alcalde del Masnou al governador civil amb les dades sol·licitades pel registre.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fàbrica Estadística

-

Any/expedient 1855/38

Títol formal: Espediente para salir á viage marítimo el alcalde. Á 2 de setiembre.

Data: 19/03/1855 20/09/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’excedència per viatjar a Buenos Aires, Nova York, i als banys de Caldes d'Estrac presentades al Govern Polític de la 
Província pels membres del consistori municipal: Bonaventura Alsina, Joan Sensat, Mateu Maristany.
Informe de les peticions presentats per l'Alcaldia del Masnou. Acceptació de l'excedència pel Govern Polític.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem del 2º para ir a tomar banco".

Paraules clau: Excedència Marinos Regidor Alcalde

-

Any/expedient 1855/39

Títol formal: Bando de buen gobierno aprovado por la excelentísima Diputación Provincial. Á 6 de setiembre.

Data: 10/01/1855 23/03/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l’Alcaldia del Masnou a la Diputació de Barcelona de dos exemplars del ban del Bon Govern en què es reglamenta la 
vida en el municipi perquè hi doni el vistiplau.
Tramesa de la Diputació a l'Alcaldia del Masnou d'un exemplar del ban amb el segell de l'Alcaldia i de la Diputació, la sol·licitud de 
l'elaboració d'un reglament pel cementiri municipal.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Aprobado en 23 de marzo".

Paraules clau: Disposició Municipal

-
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Any/expedient 1855/40

Títol formal: Informes sobre espediente del oidíum de 1854. Á 15 de setiembre.

Data: 04/09/1855 15/09/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 0

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Administració Principal de Hisenda Pública de la Província en què sol·licita que l’Alcaldia del Masnou faci un informe dels 
danys en les collites provocats per l'oïdi en els pobles de Teià i Sant Pere de Premià.
Informes en què l'Alcaldia del Masnou verifica les dades presentades per les alcaldies d'aquests dos pobles sobre els danys.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Tayà / Premià San Pedro".

Paraules clau: Plaga Collita Teià Premià

-

Any/expedient 1855/41

Títol formal: Diligencias criminales contra Magín Parareda por heridas causadas á Pedro Camps. Á 5 de octubre.

Data: 25/02/1855 05/10/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe presentat per l’Alcaldia del Masnou al Jutjat de primera instància de Mataró en què es descriu l'agressió causada per Magí 
Parareda a Pere Camps amb un pal el 25 de febrer de 1855 denunciada pel metge Antoni Bassomba.
Llistat de les despeses de les diligències del cas. Comunicats en què s'informa de l'evolució de les ferides de Pere Camps.
Jutjat sol·licita el testimoni de Magí Parareda. Certificacions de la conducta habitual i el béns propietat de Magí Parareda. Informe 
presentat per l'alcalde amb totes les dades de Magí Parareda. Certificat elaborat per l’alcalde en què consten totes les contribucions 
que paga Magí Parareda, sol·licitat pel Jutjat.
Inventari dels afectats embargats l'11 de juliol del 1855 a Magí Parareda. Certificat del valor dels objectes embargats. Certificació 
presentada per Esteve Castellar dels 1037 rals de billó obtinguts amb la venda dels objectes embargat.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " Dia 25 de febrero / embargo de bienes día 11 de julio / venta de efectos 3 de octubre, valor 1037 
reales / entregados hoy 5 de octubre de 1855 al excelentísimo del / juzgado don Ramon Font".

Paraules clau: Baralla Ordre/Públic Embargament

-

Any/expedient 1855/42

Títol formal: Formación de la matricula de subsidio. Á 7 de octubre.

Data: 06/02/1851 24/11/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 89

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les altes i baixes per a la matrícula del subsidi de l'any 1855 enviada a l'Administració d'Hisenda Pública de la Província. 
Llistat de les baixes dels mesos de gener i febrer. Llistat del canvi de propietari del vaixell lliurat per l'Ajudant Militar de Marina del 
Districte. Reclamació de la inclusió de tres vaixells que tenien la baixa en la matrícula. Peticions d’inclusió i exclusió de la matrícula.
Notificacions de les altes i les baixes de la matrícula a l'Administració d'Hisenda Pública de la Província.
Notes sobre la venta i el sotsobre de vaixells de la matrícula del Masnou. Circulars enviades a l’Alcaldia del Masnou per 
l'Administració d'Hisenda Pública de la Província amb disposicions sobre la matrícula.
Altes i baixes dels anys 1833, 1851 i 1854.
Elecció perits repartidors de la matrícula i acord de la formació de la matrícula de l'any 1855.
Informe de l’Alcaldia del Masnou en què justifica el descens de l nombre de matriculats per les morts provocades per l'epidèmia de 
còlera.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1º de enero a 23 de abril altas 1522 reales 21 / Bajas 3342 reales 31 / 2º en 23 mayo altas 55 
reales 22 / bajas 446 reales 8 / 4º en 23 octubre altas 369 reales 30 / bajas 66 reales 26 / 3º en 23 de julio altas 130 reales 8 / bajas 
90 reales 6 / (totales altas) 2078 reales 13 / (total bajas) 3995 reales 3".

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Vaixell Repartició

-

Any/expedient 1855/43

Títol formal: Espediente de José Clavillé, picapedrero, pide 618 reales de mejoras de la Casa Consistorial. Á 9 de octubre.

Data: 21/06/1854 15/10/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions dels anys 1854 i 1855 del pagament d'unes obres efectuades en la Casa de la Vila pel picapedrer Josep Clavillé a 
l’Alcaldia del Masnou i el Govern Civil de la Província. Informe de l'arquitecte Miquel Garriga i Roca en què confirma les obres. 
L’Alcaldia accepta el deute però justifica l'impagament amb el fet que no té diners disponibles. La Diputació Provincial resol no 
acceptar la petició perquè no existeix cap contracte entre el consistori i Josep Clavillé.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Negado por la Diputación Provincial".

Paraules clau: Casa/Vila Obra Queixa

-
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Any/expedient 1855/44

Títol formal: Espediente de niños y niñas declarados pobres para ir a las escuelas. Á 12 de octubre.

Data: 04/07/1854 01/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 42

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme o de filiació (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades 
l'adreça) presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la 
gratuïtat de les classes i el material.
Acord de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten el llistats de nens i de nenes que han presentat una sol·licitud i si 
han estat o no admesos com a pobres entre 1854 i 1855 Llistat dels nens i de les nenes declarats com a pobres.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beques

-

Any/expedient 1855/45

Títol formal: Espediente para la compra de 80 fornituras para la Milícia Nacional i arbitrios que se proponen. Á 14 de 
octubre.

Data: 29/03/1855 14/07/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Subministraments de fornitures i gorres i una corneta als capitans de la 3a i 4a companyies de la Milícia Nacional ordenada per la 
Comissió Orgànica de la Milícia Nacional del Partido de Mataró gestionat per l’Alcaldia del Masnou i aprovat per la Diputació 
Provincial.
Recaptació de les despeses del subministraments entre els veïns i la discussió per a la creació d'una contribució que permeti 
sufragar aquest subministrament. Aprovació d'una contribució que gravi la venta de carn de porc per pagar les despeses de 
subministraments per part de la Diputació Provincial.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels productes destinats a pagar les despeses establertes en el 
pressupost municipal del 1855.
Nota del secretari en la camisa: "Día 16 de junio por 80 fornituras a 30 reales vellón 2400 reales velón/ comprados a Domingo Coll 
de Barcelona / Dia 2 de julio por 80 kempis a 14 reales uno 1120 reales / construidos por don José Giménez sas- /tre de Barcelona / 
Gastos de conducción de las fornituras 20 / idem de los kempis 20 / idem de municiones / 60 reales / una corneta con los cordones 
108 reales".

Paraules clau: MilíciaNacional Armes Contribució

-

Any/expedient 1855/46

Títol formal: Espedientes partes de sanidad semanales. Á 16 de octubre.

Data: 18/04/1855 02/11/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia de Mataró enviada a la del Masnou en què li ordena que li enviï setmanalment un comunicat de l'estat sanitari 
de la població, a fi de seguir les disposicions establertes en el Butlletí Oficial del 4 d'abril del 1855.
Llistats dels comunicats de sanitat enviats a l'alcalde de Mataró l'any 1855 informant-lo de la inexistència de cap anomalia. 
Llistat dels metges que hi ha al Masnou l'any 1855.
Notificació lliurada a tres veïns en què se'ls ordena que retirin els fems que té davant de casa. Mateu Antich és l’únic que no ho fa.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Control Metge Sanitat

-

Any/expedient 1855/47

Títol formal: Espediente de ecsamenes públicos de la escuela del común. Á 17 de octubre.

Data: 15/09/1855 30/09/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Trias i Travesa presentada al president de la Junta d'Instrucció Pública del Masnou en què sol·licita el permís per 
fer els exàmens finals els dies 29 i 30 de setembre de 1855 i aconsella repartir premis entre els alumnes més qualificats.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient un dels documents simples no té dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.
Nota del secretari en la camisa: "Días 29 y 30 de setiembre".

Paraules clau: Examen Centre Pública

-

12/06/2018 Pàgina 272 de 553



Any/expedient 1855/48

Títol formal: Espediente reclamando de la Diputación provincial 7488 reales que pagó de más en inmuebles en el año 1852. 
Á 20 de octubre.

Data: 22/06/1853 19/10/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per l'Alcaldia del Masnou a la Diputació Provincial en què sol·licita que li retornin la part de més que va 
pagar per la contribució de béns immobles, cultiu i ramaderia de l'any 1852. Informe del procediment que ha seguit per recobrar els 
diners i sol·licita que se l'exclogui de pagar la contribució de l'any 1853 enlloc de que li retornin el diners. L'Administració de Rentes 
Directes denega la sol·licitud i estudia altres formes per retornar els diners.
 L'any 1854 l'Administració de Rentes informa a l'Alcaldia que una opció seria retornar els 10.000 rals de deute amb el repartiment 
de l'any 1855. L’Alcaldia sol·licita la confirmació d'aquesta proposta.
L'any 1855 l'Alcaldia torna a reclamar els diners i l'Administració de rentes Directes proposa que ho rebaixi de l'impost de l'any 1856. 
Finalment l’Alcaldia proposa rebaixar la contribució territorial de l'any 1856 a fi de finir el deute.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Habonados para el año 1856". 
Dintre de l'expedient hi ha un exemplar del "Diario de Barcelona" número 332 del 29 de novembre del 1854.

Paraules clau: Impost Deute Queixa Recaptació

-

Any/expedient 1855/49

Títol formal: Contrato del corneta Pablo Ribas. Á 22 de octubre.

Data: 08/07/1855 21/07/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou notifica al comandant del 8è batalló de la Milícia Nacional la contractació per un mes com a corneta de Pau 
Ribas, a fi de servir indistintament en la 3a i la 4a Companyies de la Milícia Nacional del Masnou

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pressupost municipal del 1855.
Dintre de l'expedient trobem una nota del secretari en què referencia la desaparició des de feia quatre anys i mig de Francisco Vidal 
Estapé.

Paraules clau: Corneta MilíciaNacional Deserció

-

Any/expedient 1855/50

Títol formal: Espediente de recomposición de armas de la Milícia Nacional. Á 23 de octubre.

Data: 26/05/1855 31/05/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de preus elaborat per Vicente Duran de les parts d'un fusell. Rebuts de lliurament de fusells en mal estat que corresponien a 
homes de la 3a Companyia de la Milícia Nacional i que l'Alcaldia del Masnou envia a Vicente Duran perquè els arregli.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Armes MilíciaNacional

-

Any/expedient 1855/51

Títol formal: Espediente de Francisco Viladevall y otros contra José Coll, autor de un escrito contenido en el diario El 
Barcelonés. Á 24 de octubre.

Data: 25/06/1855 14/07/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions del Jutjat de Primera Instància de Mataró lliurades a l'Alcaldia del Masnou en què informa de les dates i el lloc on s'ha 
de presentar Josep Coll per declarar pel cas de l'escrit publicat al diari "El Barcelonés" el 18 de febrer de 1854, de la celebració del 
sorteig dels dos jutges que qualificaran l'article i de l'anul·lació del sorteig perquè no s'ha presentat cap dels representats de les 
dues parts implicades en el judici.
L'alcalde informa al Jutjat que totes les notificacions han estat trameses als implicats.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Judici Querella

-
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Any/expedient 1855/52

Títol formal: Espediente sobre pago de hipotecas de varios establecimientos o concesiones a primeras cepas por Juan 
Fontanills. Á 25 de octubre.

Data: 01/10/1855 17/10/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les cessions de terra per un contracte de rabassa morta fetes per Joan Fontanills a 13 arrendataris, de les dates des les 
cessions i els notaris que escripturaren els contractes. Llistat dels terrenys de Joan Fontanills tot especificant les dimensions i el 
producte que s'extreu de cadascun d'ells.
Models de certificacions en què cada arrendatari informa a l’Alcaldia del que paga a Joan Fontanills i de qui paga els impostos en 
cada cas. Llistat de les 7 concessions de rabassa morta atorgades per Joan Fontanills entre 1849 i 1853 que estan subjectes a 
pagar el 1% d'Hipoteques sobre el valor de les finques.
Circular de l'Administració de Rentes Directes enviada a l'alcaldia del Masnou en què sol·licita que els veïns subjectes a un 
contracte de rabassa morta paguin una contribució. L’Alcaldia informa de la circular als afectats.
Certificacions especifiquen els tipus de contractes d'arrendament tenen les parcel·les agrícoles del Masnou. 
La Policia de Teià notifica a l'alcaldia del Masnou que ja ha lliurat les butlletes que li va enviar entre els veïns que constaven en la 
llista adjunta.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Arrendament Parcel·la Impost

-

Any/expedient 1855/53

Títol formal: Espediente de lo que se ha recaudado de las entradas en el bayle del circo. Á 26 de octubre.

Data: 02/02/1855 05/10/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de la recaptació duta a terme per l'Alcaldia del Masnou entre el 2 de febrer i el 15 de juny del 1854 del 10 % sobre les 
entrades dels balls i funcions de teatre que es feren en l'envelat del jardí del cafè de Francesc Torras.
Acord del mes d'octubre del 1855 segons el qual es retornaren a Francesc Torres els 30 rals de billó recaptats perquè la disposició 
que obligava a grava amb un 10% els beneficis dels balls i les funcions de teatre fou suprimida.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ball Impost Cafè Teatre

-

Any/expedient 1855/54

Títol formal: Espediente para la traslación del cadáver de Concepción Bruguera y Gil para ser conducida al cementerio de 
Barcelona. Á 27 de octubre.

Data: 27/10/1855 27/10/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació de l'alcalde del Masnou en què consten les causes, la data i el lloc de la defunció de Concepción Bobera Gil, de 37 anys, 
i el permís per traslladar el cadàver a Barcelona perquè l'enterrin en el cementiri d'aquesta ciutat.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Trasllat/Mort Defunció

-

Any/expedient 1855/55

Títol formal: Espediente de las funciones dadas en el Circo Masnouense. Á 29 de octubre.

Data: 08/04/1855 19/08/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Francesc Torras es compromet a pagar a l'Alcaldia 15 rals de billó per cada funció de teatre o ball que es celebri en el "Círculo 
Masnouense", i l'Alcaldia del Masnou també l'obliga a presentar una sol·licitud per cada activitat que faci. 
Peticions presentades per Francesc Torras a l'Alcaldia del Masnou per demanar permís per fer obres de teatre entre el 9 d'abril i el 
19 d'agost del 1855.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del certificat expedit per la Dipositaria del Masnou en què consta la 
quantitat cobrada per Jacinto Roses per netejar els carrers, places i peixateries.

Paraules clau: Teatre Ball Permís Contribució Neteja

-
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Any/expedient 1855/56

Títol formal: Espediente de Rita Garcia para el derribo de un pedazo de pared construida por José Colomer en la calle de 
San Cristoval. Á 2 de noviembre.

Data: 31/03/1852 17/06/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'enderrocar una paret que ha construït Josep Colomer presentada a l'Alcaldia del Masnou per Rita Miralda de Garcia, 
propietària d'un terreny en el carrer de Sant Cristòfol.
Decret pel qual es nomena Josep Oriol Bernadet com arquitecte municipal encarregat d'estudiar el cas. Informes de Josep Oriol. 
Decret de l’Alcaldia en què s'estableix la indemnització que es pagarà a Josep Colomer per enderrocar la paret a terra i en què 
consta que Josep i Teresa Colomer tiraran la paret si Rita Garcia repara les seves conduccions d'aigua. Valoració de la paret abans 
de l'enderroc. Acte de l'enderroc del 17 de juliol de 1855.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un rebut d'un pagament fet a Miquel Roses en el qual no 
s'especifica la datació ni el perquè.

Paraules clau: Indemnització Obra Queixa

-

Any/expedient 1855/57

Títol formal: Relación de multas ecsigidas por esta Alcaldia en papel. Á 4 de noviembre.

Data: 07/01/1855 31/08/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Registre de les multes exigides per l’Alcaldia en paper oficial tot especificant els subjectes sancionats, l'import i la causa.
Compte de Joan Ribas i Prats en què consta el paper de multa lliurat a l'alcalde i els rebuts expedients entre 1854 i 1855.
Inventaris dels papers de multes que Joan Ribas i Prats tenia en el seu estanc en 1854.
Certificacions firmades per Joan Ribas i Prat en què consten la compra de paper de multa pels infractors.
Llistats de multes exigides.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "916".

Paraules clau: Sanció

-

Any/expedient 1855/58

Títol formal: Basurero. Condiciones y obligaciones. Á 6 de noviembre.

Data: 31/10/1854 31/10/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plecs de condiciones elaborades per l'Alcaldia del Masnou, en el qual s'estableixen les condiciones i obligacions acceptades per 
Miquel Rosés Ortelano a fi d'obtenir la concessió de la neteja dels carrers, i plaça pública de la població durant un any.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Hasta 31 de octubre de 1855"

Paraules clau: Neteja Disposició Municipal

-

Any/expedient 1855/59

Títol formal: Instancias presentadas. Á 10 de noviembre

Data: 08/12/1851 11/11/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 63

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades entre 1851 i 1855 de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, soterranis, pous, trams de 
mines o clavegueram en els carrers de la prolongació del Lavadero, Santa Anna, Rastillo, Baja, Lavadero, Sant Bruno, Sant Jeroni, 
Ginesta, en la Plaça Pública, en el Torrent Humbert, en la Casa Galana presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Andreu Palau, 
Manuel Pijoan, Antoni Antich, Ramon Coll, Miquel Pagès, Joan Oliver, Josep Alaix, Antoni Planchar, Carlos Rosés, Jaume Coll, 
Joaquima Rubis, Josep Duran, Josep Oliver Llimona, Gabriel Rodón, Esteve Isern, Ramona Bertran, muller de Pau Bonastre, Josep 
Sala.
Decret pel qual es nomena un arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la complexitat de l'obra. 
Informes de l’arquitecte.
Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Privada Mina Plaça/Pública

-
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Any/expedient 1855/60

Títol formal: Repartimiento forzoso del pago de 230 millones de reales de velón. Á 12 de noviembre.

Data: 20/10/1855 24/11/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la província de Barcelona enviada a l’Alcaldia de Barcelona en què li 
tramet la repartició entre els veïns de la part dels 230 milions de rals de billó de la que no es van subscriure voluntàriament a 
aquesta contribució.
Llistat dels 3 veïns que han de pagar tot especificant-ne la quantitat.
Llistat addicional de la recaptació lliurada al recaptador Francesc Pichot.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1º repartimiento 1998 reales / 2º repartimiento 3840 reales".

Paraules clau: Contribució Repartició

-

Any/expedient 1855/61

Títol formal: Espediente de distancias y comunicaciones con la capital y cabeza de partido. Á 22 de noviembre.

Data: 14/11/1855 22/11/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estadística enviada per l'Alcaldia de Mataró a la del Masnou perquè la respongui interrogant-la sobre el nombre d’habitants que té, 
les distàncies que hi ha entre la població i Barcelona, Mataró i la resta poblacions que l'envolten, de quina Audiència depèn i a quina 
distància es troba la població d'aquesta. 
Còpia de les respostes del qüestionari enviades per l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Número de vecinos 674".

Paraules clau: Via/Pública Estadística Transport Padró/Habitants

-

Any/expedient 1855/62

Títol formal: Espediente sobre fincas de Camps. Á 23 de noviembre.

Data: 14/11/1855 22/11/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificat en què consta els impostos que pagava la família Camps per l'Hostal i la resta de propietats que posseïen des de 1850 
fins al 1855.
Llistat de les persones que han pagat contribucions en nom de la família Camps indicant la quantitat pagada, el temps que ho van 
fer i quan es produí el canvi de propietat.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Impost Hostal

-

Any/expedient 1855/63

Títol formal: Espediente sobre fincas escentas perpetua y temporalmente de la contribución. Á 5 de diciembre.

Data: 25/05/1855 21/08/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal de la Hisenda Pública enviada a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita un llistat exhaustiu de les 
finques exemptes perpètua o temporalment de pagar contribucions.
Llistat tramesos per l’Alcaldia del Masnou a l'Administració Principal de la Hisenda Pública de les finques sol·licitades del juliol del 
1855 i dels edificis municipals que hi ha, dels projectats i que s'estan finalitzant i dels que estan projectats però encara no s'han 
edificat. Nota amb les dimensions de la Plaça Pública l'any 1855.
Circulars de l'Administració Principal de la Hisenda Pública en què reclama una altre llista ja que la lliurada està incompleta i amb 
errades, i ordre de reunir una junta pericial que elabori una altre llista per respondre al qüestionari sobre finques exemptes de pagar 
contribucions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Relación de las que ecsistían"

Paraules clau: Propis/Arbitris Plaça/Pública Exempció Impost Control

-
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Any/expedient 1855/64

Títol formal: Relación de los cerdos. Á 31 de diciembre.

Data: 28/07/1855 31/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacions semestrals dels porcs morts al Masnou entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 1855, tot especificant el dia del 
sacrifici, el nom del propietari i el pes.
Acord municipal en el qual es crea la comissió de venedors de carn de porc que s'encarrega de controlar el pes dels porcs morts el 
primer semestre de l'any per establir la quantitat que ha de pagar cada propietari per la contribució de carreteres.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient la majoria dels documents simples no tenen dates d'elaboració perquè són esborranys, per això les dates de 
l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Carn Control Contribució Via/Pública

-

Any/expedient 1855/65

Títol formal: Suscripción voluntaria para la emisión de 230 millones de reales en billetes del tesoro con el 5% de interés 
anual. Á 31 de diciembre.

Data: 30/07/1855 03/01/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 46

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de contribuent dels Masnou o d'altre poblacions veïnes però que paguen al Masnou, segons el que paguen, de les 
contribucions territorial, contribució de béns immobles, cultiu i ramaderia.
Circulars de l'Administració Principal de la Hisenda Pública del 1855 enviades a l'Alcaldia del Masnou en què informa de la 
subscripció voluntària ordenada, sol·licitant que es reparteixi entre els veïns la quantitat assignada al Masnou i es creï una junta 
pericial que s'encarregui de la repartició, sol·licitant els llistats de la repartició entre el veïns i acceptant les llistes un com esmenats 
els errors de les primeres llistes presentades.
Llistes de la repartició. Rebuts de les quantitats de la subscripció pagades pels veïns, circulars de l’Alcaldia informa als veïns que 
s'han d’adherits a la subscripció voluntària. 
Certificació dels diners lliurats de la subscripció voluntària a l'Administració d'Hisenda Pública i a l'Alcaldia de Teià.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Los suscritos voluntarios / repartimiento por la administración á 30 de julio de 1855".

Paraules clau: Impost Préstec Teià

-

Any/expedient 1855/66

Títol formal: Espediente del número de caballerias para el servicio de bagages. Á 31 de diciembre de 1855.

Data: 20/01/1855 11/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l’Alcaldia de Mataró i de l'Empresa dels serveis de Bagatges enviades a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita el padró 
de les cavalleries i els cavalls del Masnou. Padrons de les cavalleries del Masnou de l'any 1855. Certificacions de les altes i baixes. 
Llistat dels veïns que es creu que no han notificat que tenen animals. Certificacions de les quantitats pagades al Serveis de 
Bagatges. Compte de la recaptació satisfeta a Francesc Ballvé, recaptador dels serveis de bagatges, per l'any 185.
llistat dels propietaris han pagat el serveis de bagatges fets entre l'octubre i el desembre de 1854.
Reclamació de l’Alcaldia sobre el cost de l'elaboració del padró de cavalleries.
Ordre del Govern Civil del pagament a Pere Nonell del deute per l'arrendament de cavalleries per part de l’Alcaldia i justificació de 
l'Alcaldia en què al·lega que el deute ja es va satisfer i que no calia fer la reclamació.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cuentas de lo pagado y satisfecho"

Paraules clau: Transport Cavall Impost

-

Any/expedient 1855/67

Títol formal: Comisión local de instrucción primària. Á 31 de diciembre.

Data: 11/01/1855 15/01/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació a Antoni Basomba i de Francesc Viladevall com a vocals de la Comissió d'Instrucció Primària Local.
Acte presa de possessió i acord del calendari de sessions ordinàries i de classificació de les peticions de beques de la Comissió 
d’Instrucció Pública local.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Junta Beques

-
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Any/expedient 1855/68

Títol formal: Espediente para sacar licencia de cazar

Data: 16/03/1855 03/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Ferrer, Josep Alaix i Balart i Cebrià Cussó i Cruspinera al Govern Civil de la Província d'una llicència d'ús d'armes 
per a caçar i protecció. 
S'adjunta les certificacions de l’alcalde en què corrobora la bona conducta per obtenir la llicència dels tres peticionaris anteriors, de 
Josep Estapé Fradera i de Bartomeu Orta.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Armes Permís

-

Any/expedient 1855/69

Títol formal: Espediente para permiso para pasaporte para América. Á 31 de diciembre.

Data: 26/06/1855 05/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions del permís per anar a residir a ciutats d'Amèrica de Joan Puigsech i Maristany, Marià Pons Coll, Ramon Faig Seró, 
Josep Martí Maristany.
Certificat de la baixa de la 4a Companyia de la Milícia Nacional de Josep Martí.
S'adjunta les certificacions de l’alcalde en què corrobora la bona conducta per obtenir el passaport de Ramon Faig i Josep Martí 
Maristany.
Model de la certificació que s'ha d’expedir als veïns que traslladin la seva residència a Amèrica.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passaport Amèrica Marinos Exempció

-

Any/expedient 1855/70

Títol formal: Espediente sobre perdón de contribuciones por la enfermedad del vídium de las viñas. Á 31 de diciembre.

Data: 29/08/1855 09/12/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Creació i elecció dels perits per quantificar les destrosses que ha ocasionat la plaga de l'oïdi a la collita de raïm del Masnou. 
Nomenament de Josep Regés i Genís Ramentol. Informes dels perits i testimonis. Llistats dels jornals del perits. Certificacions de 
les quantitats de vi que es verema els anys 1852 i 1853. Llistat dels propietaris afectats per l'oïdi del Masnou. Llistat dels propietaris 
que tenen vinyes i les quantitats que paguen per les contribucions. 
Informe tramesa de l’Alcaldia del Masnou a l'Administració Principal d'Hisenda de la Província sobre els efectes de la plaga, 
sol·licitat en una circular anterior. Reclamació de l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita una rebaixa de les contribucions per pal·liar 
els efectes de l'oïdi. Denegació del perdó de les contribucions per 1855 per part de l'Administració d'Hisenda Pública.
Llistat dels veïns subjectes a escollir el guarda fruits de l'any 1855. Llistat de les despeses de la collita.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Plaga Collita Impost Vigilància

-

Any/expedient 1855/71

Títol formal: Espediente de estados de los nacidos, casados, y muertos remitido a la excelentísima Diputación Provincial. 
Á 31 de diciembre.

Data: 01/04/1855 01/01/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1855, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat a la Govern de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions:

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1855/72

Títol formal: Espediente de embargo de alquileres de dos casitas de Mateo Anglada. Á 31 de diciembre.

Data: 11/03/1855 11/03/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació en què consta l'embargament del lloguer de dues cases propietat de Mateu Anglada per a pagar el retard en el 
pagament de les contribucions que deu per valor de 1442 rals i 16 maravedís de billó.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pressupost municipal del 1855.

Paraules clau: Embargament Sanció Impost

-
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Any/expedient 1855/73

Títol formal: Espediente de resúmenes por clases y cultivos de la riqueza aceptada. Á 31 de diciembre.

Data: 21/08/1855 31/08/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita una enquesta sobre els cultius i els terrenys 
agrícoles dels Masnou.
Tramesa de l'estadística sobre les collites, els productes i les qualitats de les terres i contribucions que paguen els propietaris de les 
terres. Llistats dels propietaris de finques agrícoles del Masnou. Comptes de les despeses d'elaboració de l'enquesta.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Collita Control

-

Any/expedient 1855/74

Títol formal: Renovación de la Junta Municipal de Sanidad. Á 31 de diciembre.

Data: 11/01/1855 13/02/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels decrets, ordres i altres normatives elaborats entre 1837 i 1854 que fan referència a la Junta de Sanitat Municipal.
Notificació del nomenament de tres vocals nous (Francesc Viladevall, Salvador Millet Bosch i Josep Baroy) l'any 1855. Aprovació 
dels seu nomenament del governador civil de la província. Informe presentat per la Junta de Sanitat municipal presentat al 
governador civil sobre els membres de la junta.
Notificació de la renovació de la Junta. Proposta de terna dels nous membres presentada al governador. Notificació del llistat dels 
veïns escollits per a la nova Junta.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Junta Sanitat

-

Any/expedient 1855/75

Títol formal: Espediente de subhasta de los impuestos sobre carnes para gastos provinciales de carreteras y municipales 
para 1856. Á 31 de diciembre.

Data: 31/08/1855 04/02/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Subhasta de l'arrendament de l'impost sobre les carns per sufragar les despeses provincials de carreters i municipals per a l'any 
1856. Ofertes presentades a l’Alcaldia i trameses a la Diputació Provincial perquè en triï una. Llistat dels béns morts l'any 1855 en 
les carnisseries del Masnou
Reclamació presentada per Roc Masas en què denúncia que ell a guanyat la concessió. Informa de l’Alcaldia i desestimació de la 
reclamació per part de la Diputació Provincial.
Adjudicació de l'arrendament per l'any 1856 a Antoni Mola. 
Designació d'un administrador, Félix Sanmartí, de l'impost al Masnou per part de l'arrendatari. Petició d'ajuda per controlar la 
matança d'animals presentada per Félix Sanmartí a l'Alcaldia. 
L’Alcaldia seguint les ordres de la Diputació notifica a Félix Sanmartí que l'auxiliarà en la seva tasca.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Circular de la Diputación Provincial del 25 de setiembre / Tipo 43000 / Día 22 de octubre / Fue 
rematado a favor de don Antonio Mata de Barcelona / por 49100 reales / 1/3 16333 / 1/2 1361 reales 15 / Queda adjudicado a favor 
de don Antonio Molce vecino de barcelona por la Diputación Provincial con oficio del 30 de octubre".

Paraules clau: Carn Via/Pública Contribució Arrendament

-

Any/expedient 1855/76

Títol formal: Espediente de escepción de la Milícia Nacional. Á 31 de diciembre.

Data: 14/03/1855 29/08/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Francesc Estol, Francesc Sust, Marià Roca i Mitjans, Mateu Cruells, Manuel Truch, Marià Torrents i Lladó 
a l’Alcaldia en què sol·liciten ser declarats inútil per la Milícia Nacional. Informes dels metges confirmant les malalties. Decrets en 
què s'accepta l'exempció.
Títol del nomenament de Marià Roca i Mitjans com a tinent alcalde primer del Masnou.
Circular de la Diputació Provincial en què ordena la creació d'un nou batalló de la Milícia Nacional.
Petició presentada per Pere Rosés a l’Alcaldia en què sol·licita l'exempció de la Milícia Nacional tot al·legant que és l’únic sagristà 
que hi ha al Masnou. Decret en què s'accepta l'exempció. Notificació de la baixa al capità de la segona companyia del Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: MilíciaNacional Exempció Disposició Parròquia

-
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Any/expedient 1855/77

Títol formal: Espediente con relación de personas o demás para ejercer el cargo de jueces de paz. Á 31 de diciembre.

Data: 28/11/1855 29/11/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels majors contribuents de la contribució de béns immobles dels anys 1852 i 1855.
Llistat dels veïns majors de 25 anys susceptibles a ser escollits alcaldes, regidors i jutges de pau.
L'Alcaldia tramet al Jutjat de primera Instància de Mataró un llistat amb la proposta dels veïns per escollir el jutge de pau.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Jutge/Pau Elecció

-

Any/expedient 1855/78

Títol formal: Individuos que cobran del Herario. Á 31 de diciembre.

Data: 23/08/1855 17/09/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació presentada per Maria Giménez en què consta que els seu fill cobra una pensió com a orfe de guerra.
Tramesa de l'Alcaldia del Masnou al governador civil de la província dels llistats dels veïns que cobren una pensió de l'Estat, tot 
responent a una ordre que li envià la Diputació Provincial.
Llistat de les certificacions expedides a Francesc Torelló, Joan Riqué i Josep Isern com a pensionistes. Nota en què s’especifica 
que cobren els pensionistes residents al Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pensió

-

Any/expedient 1855/79

Títol formal: Renovación de la Junta Muncipal de Beneficència. Á 31 de diciembre.

Data: 22/02/1854 07/03/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia informa al governador civil de la dimissió de dos vocals de la Junta de Beneficència del Masnou i sol·licita la renovació de 
la Junta pel bienni 1854-1855. 
Presentació d'una llista de terna per escollir nous membres.
Llistat dels escollits enviada pel governador civil de la província a l’Alcaldia. 
Notificació dels seu nomenament als nous membres. 
Acte de la presa de possessió de la nova Junta. 
Notificació al governador de la presa de possessió de la nova junta.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions:

Paraules clau: Beneficència Junta Municipal

-

Any/expedient 1855/80

Títol formal: Sobre planos de caminos vecinales y formación de itinerarios. Á 31 de diciembre.

Data: 17/01/1855 31/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Director de Camins Veïnals del Partit de Mataró, Miquel Garriga i Roca, en què sol·licita informació per elaborar un llistat 
exhaustiu dels camins veïnals que li ha sol·licitat la Diputació Provincial.
Informe presentat per l’Alcaldia de Teià en què descriu tots els seus camins veïnals que l'uneixen amb els seus pobles veïns. Estats 
dels camins veïnals tramesos per l’Alcaldia a la Diputació (el primer estat està mal fet i la Diputació el retorna perquè l'Alcaldia en 
faci un de nou molt més exhaustiu).

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/Pública Estadística

-

Any/expedient 1855/81

Títol formal: Espediente para el cobro de la tercera parte de las multas ecsigidas en papel por la Alcaldia. Á 31 de 
diciembre.

Data: 21/12/1855 21/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l’Alcaldia del Masnou a l'administració Principal d'Hisenda Pública de la certificació de totes les multes cobrades per 
l’Alcaldia des del gener a l'agost de 1855.
Llistat del número del paper de multa cobrat en cadascun dels casos.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanció Recaptació

-
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Any/expedient 1855/82

Títol formal: Espediente de la cloaca del camino de la Serra. Á 31 de diciembre.

Data: 09/09/1852 08/10/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que han pagat en els anys 1852 i 1853 la contribució per l'ús i dret de la claveguera general construïda en el camí 
de la Serra d'Alella. Nota de la recaptació de l'any 1854 de la contribució que grava claveguera del camí de la serra d'Alella. Llistat 
dels veïns per carrers que fan ús de la claveguera del camí de la Serra i tenen obligació de pagar. 
Sol·licitud de Francesc Torras de la construcció d'una claveguera. Decret aprovant construcció i especificant quins carrers s'uniran a 
la claveguera. Compres de la construcció de la claveguera. 
Notificació de la construcció al governador civil de la província, a la Junta Directiva del Ferrocarril i al cap de carreteres de la 
província.
Llistat de les despeses de la claveguera que paguen els veïns en 1852. Notes obre les dimensions de la claveguera l'any 1852.
Rebuts de les quantitats pagades

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Clavegueram Torrent

-

Any/expedient 1855/83

Títol formal: Cuentas de las cantidades invertidas para la Milicia Nacional. Á 31 de diciembre.

Data: 20/09/1855 12/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes presentats per l’Alcaldia del Masnou a la Diputació Provincial de la Milícia Nacional de l'any 185 en què s'adjunten els 
justificants de les despeses. 
Acceptació del compte i ordre que es cobreixi el dèficit amb el pressupost municipal de l'any 1856. Llistat dels veïns que no es van 
presentar per l'elecció de tres oficial de la milícia nacional i la sanció que se'ls imposarà.
Notificació de la seva sanció a Fèlix Torrents Lladó.
Autorització de la Diputació de comprar material per a la milícia nacional amb diners del comú.
Circular del Subinspector de la Milícia Nacional de la Província en què informa de la formació novament de la Milícia Nacional 
ordenada per la Diputació Provincial.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la petició presentada a l'Alcaldia del Masnou per Estevan Isern del 
16 d'octubre del 1855, en la qula demana permís per a construir una canonada a fi de fer arribar aigua de mina a casa seva.
Nota del secretari en la camisa: "Remitidos por la excelentísima Diputación Provincial los comprovantes originales / carga 64 / data 
4236 / dèficit 4172 / Este déficit debe contenerse en el presupuesto del año / 1856 según oficio de la excelentísima Diputación de 12 
de diciembre".

Paraules clau: MilíciaNacional Comptes Mina Disposició

-

Any/expedient 1855/84

Títol formal: Espediente de José Coll pidiendo permiso para venta de carnes en 1856. Á 31 de diciembre.

Data: 16/12/1855 16/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Josep Coll a l’Alcaldia del Masnou en què sol·licita la renovació del permís per vendre carn en les tres taules 
que té instal·lades en la població l'any 1856 i un cop pagui totes les contribucions i drets.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Carn Plaça/Pública

-

Any/expedient 1855/85

Títol formal: Espediente de los efectos ecsistentes en los estancos en 31 de diciembre.

Data: 31/12/1855 01/01/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany certificació enviada a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la quantitat i tipus de tabac que hi havia en els 
estancs del Masnou regentats per: Joan Ribas i Humet, Magí Algarcilla, Joan Ribas i Prat, Antoni Duran, Jacint Ferrer i Marià 
Sampere la tarda del 31 de desembre del 1855.
Llistats de les existències de tabac en els estancs el 31 de desembre del 1855.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estanc Control Tabac

-
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Any/expedient 1855/86

Títol formal: Espediente de remisión de los recibos duplicados de los maestros. Á 31 de diciembre.

Data: 02/04/1855 05/02/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les certificacions trimestrals en què consta el sou lliurat l'any 1855 al mestre i la mestra de les escoles públiques 
tramesos a la Comissió Provincial d'Instrucció i un esborrany de la certificació del primer trimestre.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del compte de les despeses de celebració d'un tedèum en 1854

Paraules clau: Nòmina Mestre Moral/Culte

-

Any/expedient 1855/87

Títol formal: Telegrafo, suministros y gastos.

Data: 10/01/1853 30/10/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació dels subministraments de la torre telegràfica de l’agost del 1854 pagats per l’Alcaldia del Masnou.
Llistat dels pobles que s'encarreguen de pagar els subministraments i el manteniment de la torre telegràfica de Montgat. Llistats dels 
rebuts de subministraments fets a la torre lliurats a l'alcalde del Masnou l'any 1855. Atorgament a l’alcalde Francesc de Paula d'un 
poder perquè pugui autoritzar el pagament en nom de l'Alcaldia del Masnou dels subministrament. Circular de la Direcció de les 
Torres Telegràfiques de Catalunya en què sol·licita qui és el responsable del subministrament de l'aigua a la torre. L'Alcaldia del 
Masnou respon que l'encarregat és Tiana perquè és el poble més proper.
Carta de pagament de la recaptació al Masnou de la contribució territorial del 1854. Certificació del pagament lliurat pel recaptador 
Francesc Pichot. Reclamacions del pagament de contribucions de l'any 1855 per part de Melcior de Palau i l'Administració Principal 
d'Hisenda Pública. Lliurament de la recaptació del subsidi de l'any 1853. llistat d'altes del subsidi entre setembre i desembre del 
1854, estat de la matrícula de l'any 1854.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "enero 576 reales 4 / Febrero 638 rales 30 / Marzo 677 reales 16 / (Total) 1892 reales 16".

Paraules clau: Torre Tiana Impost Montgat Recaptació

-

Any/expedient 1855/88

Títol formal: Espediente de embargo preventivo a instancias de Maria Alsina contra Francisco Creus sobre pago de 50 
duros por alquileres vencidos.

Data: 09/05/1855 10/05/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Petició de Maria Alsina presentada a l’alcalde del Masnou d'un embargament preventiu dels béns de Francesc Creus fins que pagui 
els 50 duros que li deu. 
L'alcalde notifica Francesc Creus que té un dia per pagar el deute. 
Notificació resolució de l'alcalde a les dues parts. 
Acte embargament dels béns de Francesc Creus perquè no ha pagat deute. Inventari dels béns.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa en mal estat, té humintat.

Paraules clau: Deute Embargament

-

Any/expedient 1855/89

Títol formal: Cédulas de vecindad.

Data: 30/01/1855 31/01/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició dels impresos de les cèdules de Veïnat fetes per l'Alcaldia del Masnou a l'Administrador Recaptador del ram de Governació 
de la Província per 1855.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Por cabeza de família 125 reales / Por Idem de pobres 50 reales / Para no cabezas de família / Por 
sirvientes 25 reales / se inscriben y pagan también 50 reales / Pagados el día 13 de julio / licencias de seguridad pública 24 reales".
No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.

Paraules clau: Padró/Habitants Control

-
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Any/expedient 1855/90

Títol formal: Presupuesto para el año 1855. Aprovado por el Ayuntamiento.

Data: 15/05/1852 15/05/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels càrrecs que s’hereten de pressupostos anteriors, llistat de despeses indispensables. Informe del síndic del Masnou per 
l'any 1855. Llistat de les despeses de l'alcaldia com a conseqüència de l'epidèmia de còlera. Llistat dels ingressos extraordinaris. 
Ban en què s'informa de la celebració de la sessió per discutir els pressupostos de l'any 1855. Llistat dels sous dels mestres de les 
escoles municipals.
Esborrany de l'acord de l’Alcaldia del Masnou amb el Gremi de marina de retornar, entre 1852 i fins a finir el deute, els 500 duros de 
crèdit que els van deixar.
Certificació de l'aprovació del pressupost per part del consistori municipal i la seva tramesa a la Diputació perquè l'aprovi.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient

Paraules clau: Pressupost Municipal Deute Còlera

-

Any/expedient 1855/91

Títol formal: Instancias presentadas

Data: 28/05/1847 28/11/1848

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns escollits per discutir la futura alineació dels carrers i places del Masnou que es plasmarà en el plànol general 
elaborat per Miquel Garriga i Roca.
Peticions presentades per Josep Antoni Estaper, Francesc Torras, Francesc Viladevall, Jeroni Millet Bosch, Gaspar Malet Casas a 
l'Alcaldia del Masnou en què sol·liciten modificar el pla general tot justificant que els perjudica a ells i al municipi.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Alineació Plànol/General Ordenació

-

Any/expedient 1855/92

Títol formal: Carne y carnicerias

Data: 07/11/1854 31/12/1855

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 32

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventari dels béns que hi ha en les carnisseries del Masnou a 31 de desembre del 1855. Llistat de les pells que té cobrades Pere 
Morral. Balanç de les carnisseries del 9 i 23 de juny, del 25 d'agost, del 17 de novembre i del 22 i 31 de desembre del 1855. 
esborranys de comptes de les carnisseries des de l'1 de gener al 31 de desembre del 1855.
Esborrany de les despeses de la comissió de carnisseries de l'any 1854. Llistat de les pells i animals venuts en les carnisseries en 
1855.

Tema: Proveïments

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Carn Impost Escorxador

-

Any/expedient 1856/01

Títol formal: Espediente de los pagarés o letras. Á 1 de enero.

Data: 31/01/1856 31/01/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Presentació d'una lletra impagada a Josep Antics per part de Pere Malla a l’Alcaldia del Masnou. Certificació en què consta que la 
lletra està encara impagada. Reclamació pel retard del pagament i la sol·licitud que es pagui a Josep Antich el deute de 96 duros de 
plata i les despeses de cobrament.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un avís públic rcordant als veïns que han de pagar la contribució 
territorial.

Paraules clau: Deute

-
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Any/expedient 1856/02

Títol formal: Espediente de Bruno Garcia para edificar casa. Á 12 de enero.

Data: 18/11/1854 12/01/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Carlota Garcia, 
muller de Bruno Garcia, propietari d'un terreny en la Carretera Real.
Decret pel qual es nomena Josep Oriol Mestres com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte. Reclamació de l'enginyer en cap del Districte en què sol·licita perquè no se l'ha informat del cas.
Instàncies presentades per Carlota Garcia a l’enginyer en cap del districte i a l’Alcaldia sol·licitant el permís per edificar. Informes de 
l'arquitecte i l’enginyer. Decret pel qual s'accepta la petició sempre que es segueixi les directrius marcades per l'arquitecte 
municipal. Reclamacions presentades al Govern de la Província per l'Alcaldia i per Carlota Garcia enfrontant-se mútuament per la 
línia ha de seguir la casa. Resolució final on s'accepta la línia marcada per l'Alcaldia.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de diligiències del Jutjat de Mataró a l'Alcaldia del Masnou del 29 de 
setembre de l'any 1855.

Paraules clau: Obra Alineació

-

Any/expedient 1856/03

Títol formal: Espediente de diligencias de seguridad pública y cédulas de vecindad. Á 10 de enero

Data: 09/01/1856 01/05/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les llicències de Seguretat pública expedides en l'Alcaldia del Masnou l'any 1856, classificades per activitats.
Petició dels impresos de les cèdules de Veïnat fetes per l'Alcaldia del Masnou a l'Administrador Recaptador del ram de Governació 
de la Província per 1856.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Día 30 de julio / pagado en Barcelona 250 / idem en licencias 27 á 8 reales 216 / (total) 466 reales".

Paraules clau: Seguretat Impost Control Padró/Habitants

-

Any/expedient 1856/04

Títol formal: Espediente de construcción de una cloaca para la conducción de aguas de la calle de San Pedro á la mar, 
atravesando la calle Genesta. Á 5 de febrero.

Data: 20/12/1847 07/02/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 32

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les aportacions dels veïns entre 1847 i 1857 per a la construcció de la claveguera. Rebut de la quantitat total pagada. 
Llistat de les quantitats retornades als veïns propietaris de la claveguera en 1846.
Esborrany amb el cost anual del manteniment de la claveguera i la quota que paguen els propietaris
Llistat de les quantitats lliurades per dos veïns (en Ramentol i en Hombravella).
Peticions dels veïns del carrer Ginesta i Sant Pere de repartir entre tots els veïns les despeses de construcció de la claveguera. 
Rectificació del pagament de les despeses de manteniment de la claveguera del carrer Ginesta l'any 1851.
Rebuts i compte de les despeses de construcció de la claveguera dels carrers Ginesta i Sant Pere l'any 1847. Llistat dels jornals que 
es necessitaren per construir la claveguera.
Rebut dels pagaments de les obres de construcció de la claveguera fetes a en Ramentol, a en Jaume Estaper i a en Galceran 
Castellar

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Concluido su arreglo y pago / de acreedores en 1856 / Hay las cuentas firmadas de los operarios / 
que construyeron la cloaca".

Paraules clau: Clavegueram

-

Any/expedient 1856/05

Títol formal: Sanidad partes semanales. Á 8 de febrero.

Data: 26/01/1856 03/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia de Mataró enviada a la del Masnou en què li ordena que li enviï setmanalment un comunicat de l'estat sanitari 
de la població.
Llistats dels comunicats de sanitat enviats a l'alcalde de Mataró entre el 15 de febrer i el 3 d'octubre de l'any 1856 informant-lo de la 
inexistència de cap anomalia. Comunicat tramès per l’alcalde a l’Alcaldia de Mataró en què informa que no hi hagué cap novetat 
sanitària la setmana del 8 de febrer.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc
Dintre de l'expedient dos dels documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Control Metge Sanitat

-
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Any/expedient 1856/06

Títol formal: Espediente de nombramiento de péritos para la estima de predios nacionales. Á 14 de febrero.

Data: 14/02/1856 15/02/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Comissió Principal de Venta de Béns Nacionals de la Província de Barcelona enviada a l'Alcaldia del Masnou en què 
sol·licita un perit perquè valori els béns nacionals desamortitzables que hi ha al Masnou. L'Alcaldia presenta a dos candidats (Josep 
Canudas i Bonaventura Feu) i alhora informa a la Comissió que els béns d'aquesta categoria que hi ha al Masnou són mínims.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Repartició

-

Any/expedient 1856/07

Títol formal: Sobre cobro de contribuciones. Á 26 de febrero

Data: 15/02/1856 26/02/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions del Govern de la Província presentades a l’Alcaldia del Masnou en què sol·liciten que es paguin en les dates 
establertes les contribucions.
Tramesa del recaptador de les contribucions a l'alcalde del Masnou de dos avisos públics amb les dates en què es cobraran les 
contribucions al Masnou.
Justificació presentada per l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província pel retard en el pagament de les contribucions.
L'administració principal d'Hisenda Pública de la Província ordena que es lliurin les recaptacions de les contribucions en les dates 
establertes i s'evitin els retards innecessaris. 
L’Alcaldia respon que ja s'ha lliurat la majoria de la recaptació i que la part que resta correspon al pagament que han de fer 
contribuents que no són veïns de la població.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc

Paraules clau: Impost Recaptació Queixa

-

Any/expedient 1856/08

Títol formal: Espediente de las multas impuestas a varios jugadores por el escelentísimo señor Governador de la 
Província. Á 28 de febrero.

Data: 18/02/1856 29/02/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe presentat per l’alcalde del Masnou al governador de la província en el qual descriu com es van trobar el 17 de febrer del 
1856 set persones jugant il·legalment en el cafè de Josep Isern.
Jutja de primera Instància decreta empresonament dels jugadors i una multa. 
El governador civil imposa una multa o la presó si no la paguen. 
Llistat de del que ha pagat cadascun dels sancionats tot especificant la persona que els ha fiat. 
El governador sol·licita el llistat dels sancionats que han pagat i els que estan empresonats.
Certificació dels 3051 rals i 26 maravedís de billó cobrats dels sancionat.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Joc Sanció Cafè Il·legal Ordre/Públic

-

Any/expedient 1856/09

Títol formal: Cuentas con Juan Ribas. Á 27 de febrero.

Data: 31/12/1856 31/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes entre Joan Ribas i la Secretaria Municipal entre 1850 i 1852. Llistat de les contribucions que s'han de pagar a Joan Ribas i 
prat l'any 1855.
Llistat dels propietaris de terres que no rebran una subvenció per les pèrdues de l'oïdi.
Llistat dels propietaris que han rebut una quantitat per les pèrdues provocades per l'oïdi que s'ha de tenir en compte alhora de la 
recaptació de la contribució d’immobles relacionats.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "En 27 de febrero de 1856 liquidamos y les entregué"

Paraules clau: Impost Plaga Deute

-
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Any/expedient 1856/10

Títol formal: Formación de la matrícula de subsidio industrial y de comercio para 1856. Á 29 de febrero.

Data: 28/09/1853 28/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 148

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les altes i baixes mensuals de la matrícula del subsidi presentats a l'Administració Principal d'Hisenda Pública l'any 1855. 
Peticions presentades a l’Alcaldia d'altes i baixes de la matrícula, informes de l’Alcaldia i decret pel qual s'accepten. Butlletes d'altes 
de la matrícula. 
Circulars de l'Administració Principal d'Hisenda Pública en què informen de les quantitats que s'han de recaptar per la matrícula els 
anys 1854 i 1856. Repartició i la recaptació de la matrícula. 
Inspecció d'Hisenda aleatòria duta a terme a empresaris i comerciants del Masnou l'any 1856. 
Llistat de la legislació vigent en 1856 sobre el subsidi Industrial i de Comerç.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Recaptació Disposició Repartició

-

Any/expedient 1856/11

Títol formal: Créditos contra la Francia. Á 13 de marzo.

Data: 31/05/1821 13/03/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia contracta els serveis de Manuel Tàpies perquè gestioni el cobrament d'uns préstecs fets a l'exèrcit francès en 1811 i 1821.
Copia de les cartes de pagament dels préstecs i subministraments. 
L'Alcaldia sol·licita al Govern Civil de la província com pot cobrar aquests préstecs.

Tema: Serveis militars

Observacions: Els documents estan datats en 1821 però són còpies posteriors, tot i aixì s'ha fet constar la data que marca el document.
Nota del secretari en la camisa: "1º de 29 de abril de 1811, 37290 francos / 2º de 6 de agosto de 1811, 2665 reales / (total) 39955 / 
En setiembre de 1844 se remitieron / Estos créditos se han presentado al Governador / de la Província á 13 de marzo".

Paraules clau: Deute Exèrcit França

-

Any/expedient 1856/12

Títol formal: Espediente de las multas impuestas en esta Alcaldia á 15 de marzo de 1856.

Data: 15/03/1856 15/03/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les multes imposades per l'Alcaldia del Masnou en el mes de març del 1856 en paper de multa.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient el document simples no té dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades. S'ha escollit la 
del títol de la camisa com a correcte.

Paraules clau: Sanció

-

Any/expedient 1856/13

Títol formal: Altas á la matrícula de subsidio y multas impuestas. Á 29 de marzo.

Data: 19/03/1856 28/08/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 50

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions de 20 veïns de l'import de la sanció que el Govern Civil de la Província els va imposar per una presumpte ocultació 
d'activitats a la matrícula. 
Esborranys de les actes de la inspecció d'hisenda duta a terme en comerços i indústries del Masnou el juliol de 1856. 
Nomenament de Francesc palau com a representant de l'Alcaldia. Llistat dels vens sancionats. 
El Govern Civil obre una investigació i envia a l'inspector Enrique Llatas perquè estudiï el cas.
Reclamació del Govern de la Província i de l'Administració Principal d'Hisenda Pública del pagament de les sancions. L’Alcaldia 
notifica als veïns afectats per les sancions que han de pagar.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "En 28 de febrero á Manuel Martí / en 19 de marzo á varios 3978 reales / multas 5400 reales 00".

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Sanció Repartició

-
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Any/expedient 1856/14

Títol formal: Alojamiento á 67 individuos de la Caballería de Calatrava y racciones de suministros. Á 2 de abril.

Data: 30/03/1856 02/04/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rebuts dels subministraments de palla i civada lliurats a les tropes i pagats per l'Alcaldia als subministradors.
Còpia de l'ordre de prestar un servei de bagatge, d'allotjar i lliurar subministraments al regiment de cavalleria de Calatrava que es 
trasllada de Girona a Barcelona. 
Llistat dels subministraments lliurats als membres del regiment de cavalleria de Calatrava el 2 d'abril del 1856. llistat dels oficials 
allotjats.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Allotjament Exèrcit Transport Comptes Subministrament

-

Any/expedient 1856/15

Títol formal: Espediente de nombramiento de la Junta pericial para 1856. Á 3 de abril.

Data: 21/03/1855 31/01/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits per a la repartició de la contribució de béns immobles, cultius i ramaderia per a l'any 1856, feta per l'Administració 
Principal d'Hisenda Pública entre els veïns presentats per l’Alcaldia. Nomenament dels perits, elecció del president i el secretari de 
la junta pericial. Nomenament de Narcís Pujades com a representant del recaptador de l'impost (Sans) de l'any 1856.
Notificació de l'exposició pública de la repartició. Sol·licitud de tres exemplars de les llistat de la repartició de l'any 1856 per part de 
l'Administració Principal d'Hisenda Pública.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1856/16

Títol formal: Espediente de nacidos, casados o muertos. Á 9 de abril.

Data: 09/04/1856 01/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1856, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern Civil de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions:

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1856/17

Títol formal: Espediente de remisión de los recibos duplicados de los maestros. Á 14 de abril.

Data: 14/04/1856 02/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les certificacions trimestrals en què consta el sou lliurat l'any 1856 al mestre i la mestra de les escoles públiques 
tramesos a la Comissió Provincial d'Instrucció i un esborrany de la certificació del primer trimestre.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mestre Nòmina

-

Any/expedient 1856/18

Títol formal: Sobre construcción de las cárceles de Mataró. Á 16 de abril.

Data: 16/04/1856 23/06/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars enviades per l'Alcaldia de Mataró a la del Masnou en 1856 en què es notifica la convocatòria de reunions per discutir la 
construcció de noves presons les despeses de les quals es pagaren entre les aportacions dels pobles del Partit i la Diputació 
provincial.
Llistat de la repartició entre els pobles del Partit de Mataró dels 3500 rals de billó de pressupost de les obres.
Nota dels secretari resumint els acords d'una de les sessions.
Queixa enviada per l’alcalde de Vilassar de Mar sobre la part que li toca pagar i sol·licitant que es revisin els comptes.
Circular de l'alcalde de Mataró enviada a la del Masnou en què l'informa de la data i el lloc que tenen l’entrevista amb el representant 
de la Diputació.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1855 de les despeses d'aigua de la torre telegràfica de Montgat

Paraules clau: Presó Mataró Comptes

-
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Any/expedient 1856/19

Títol formal: Relación de los retirados y cesantes y vecinos de este pueblo con expresión de las cantidades que 
anualmente disfrutan. Á 21 de abril.

Data: 21/04/1856 11/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la comandància Militar de Mataró en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou que verifiqui o rectifiqui si hi ha errors, el 
registre dels membres de la reserva residents al Masnou.
Llistats dels veïns que cobren una pensió de l'Estat, tot especificant la classe i la quantitat, i llistat dels veïns amb permís d'armes 
enviades al governador civil de la Província.
Llistat de les quantitats que es paguen els retirats i cessants del Masnou en què s'especifica el nom i cognoms, la quantitat que rep, 
l'adreça i la causa de la pensió.
Informe de la pensió pagada a Salvador Velasco Giménez.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Relación de los vecinos que tienen autorización para uso de arma"

Paraules clau: Pensió Armes Permís

-

Any/expedient 1856/20

Títol formal: Espediente sobre telegrafos electricos desde Zaragoza á la Jonquera. Á 25 de abril.

Data: 25/04/1856 25/04/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada a l’Alcaldia del Masnou pel Govern de la Província en què sol·licita que vigili la construcció del telègraf de la línia de 
Saragossa a la Jonquera, que vetlli perquè no es perdin els materials i eviti qualsevol problema.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la baixa de la matrícula de l'any 1855 de Gerard Galbany.

Paraules clau: Torre

-

Any/expedient 1856/21

Títol formal: Instancias presentadas, decretadas y concluidas. Á 5 de mayo.

Data: 17/06/1855 30/07/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 64

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, tanques, cases, pous, trams de mines o clavegueram en els carrers 
del Pou, Sant Francesc, Ginesta, Barcelona, Rastillo, Quintana, Fuerte, La Deseada, Fuente, Quintana, Esperança, Adra, Baja, Sant 
Felip, Santa Ana, en el torrent Humbert i en la Carrereta Real presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Rita Ferrer, muller de 
Francesc Arimon i Monas, Eulàlia Gorgollón i Maristany, Joan Rosés, Bonaventura Rosés, Josep Martí, Josep Oliver Millet, Josep 
Alaix, Jaume Martí Rosés, Pere Pagès Maristany, Gaietana Maristany, Gabriel Sala i Casals, Francesc d'Assís Duran, Pere 
Maristany, Josep Rosell, Pau Mitjans, Salvador Coll, Marià Oliver i Llimona.
Decret pel qual es nomena un arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca 
i de la Secció d'obres Públiques de l'Estat de la Província. Decrets municipals pels quals s'accepten les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Obra Mina Torrent Clavegueram

-

Any/expedient 1856/22

Títol formal: Espediente para que no se celebren los funerales de cuerpo presente. Á 8 de mayo.

Data: 08/05/1856 08/05/1856

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l'Alcaldia del Masnou al rector de la parròquia del Masnou en què l'informa de la disposició del governador civil segons 
la qual no es poden celebrar funerals de cos present.
El rector, Pau Buscó, respon que ja ha rebut aquesta circular i que l'està seguint.

Tema: Sanitat

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del plec de condicions per exercir de tallador del comú del 1841

Paraules clau: Defunció Cementiri Escorxador

-
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Any/expedient 1856/23

Títol formal: Espediente de informe de Pablo Ferrer, médico. Á 5 de junio.

Data: 19/05/1856 05/06/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Subdelegació Mèdica de Sanitat en què sol·licita un informe sobre l'actuació del doctor Pau Ferrer durant l'epidèmia 
de còlera al Masnou. 
Informe presentant per l’Alcaldia. 
Govern de la Província sol·licita dades sobre els sou que va rebre el doctor Ferrer durant el període que estigué treballant al 
Masnou. 
L'Alcaldia respon especificant la quantitat que li pagà el Comú.

Tema: Sanitat

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositarìa del Masnou.

Paraules clau: Metge Epidèmia Còlera

-

Any/expedient 1856/24

Títol formal: Espediente de haber arrojado al mar la corriente de aguas de la riera d'Alella. Á 15 de junio.

Data: 16/06/1856 28/06/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe sobre la desaparició per la baixada de la riera d'Alella d'un veí d'Ascó, Pau Basili, denunciada per la seva muller, Mariana 
Serrano, el 15 de juny de 1856, presentat per l'alcalde del Masnou al governador civil de la província, al Jutjat de primera Instància 
de Mataró i a l'ajudant Militar de Marina del Districte del Masnou.
 L'alcalde i l'Ajudant Militar de Marina ordenen resseguir tota la platja de la població per trobar el cos. Notificació a l'Alcaldia d'Ascó 
de la mort de Pau Basili.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprés en blanc de la Dipositaria del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "La noche del dia 15 de junio".

Paraules clau: Torrent Defunció Platja

-

Any/expedient 1856/25

Títol formal: Espediente del vidium Tuberi. Á 20 de junio.

Data: 20/06/1856 30/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia informa a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província d'un nou brot de la plaga de l'oïdi. 
Llistat dels propietaris perjudicats. 
Reunions dels afectats per sol·licitar rebaixes dels impostos.
Exposició pública dels llistats dels afectats per l'oïdi.
Creació d'una comissió estudiï la destrossa provocada per l'oïdi i en quantifiqui les pèrdues. 
Llistat dels propietaris amb terres al Masnou i els danys han patit l'any 1856. Informes sobre les reunions entre l'Alcaldia i els 
afectats i del producte que s'obté amb una any normal tramès a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprés en blanc de la Dipositaria del Masnou.
El secretari aprofita dins de l'expedient un esborrany que fa referència al viatge del bergantí Paulito i a Rafael Puyol.

Paraules clau: Plaga Collita Impost

-

Any/expedient 1856/26

Títol formal: Espediente de la fiesta de San Pedro. Á 21 de junio.

Data: 20/06/1856 21/06/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per celebrar balls en la festa patronal de Sant Pere 
de l'any 1856. 
Acceptació de la petició per part de l'alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància. 
Petició al caporal dels mossos d'esquadra de Sabadell de 5 homes per vigilar la celebració.
Llistat de les despeses de la seguretat de la festa.
Llistat dels joves que formaren la comissió de festes.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprés en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Ball Festivitat Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1856/27

Títol formal: Espediente famílias y viudas de los farmacéuticos que fallecieron del cólera morbo en el año 1854. Á 3 de julio.

Data: 12/01/1856 04/07/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per la vídua del farmacèutic Joan Rubis i Alemany, Rosa Pagès, i pel fil menor d'edat del doctor Ramon 
Salgot, Felicià Salgot i Torres a l'Alcaldia del Masnou i al Govern Civil de la Província en què sol·liciten una pensió de 1000 rals de 
billó. 
El Govern Civil sol·licita informació sobre la conducta dels dos difunts en l'epidèmia de còlera mentre intentaven eradicar-la, i els 
certificats de defunció de tots dos.
Informes de l'Alcaldia dels dos casos. 
Delegació a Jacint Blat de la tramitació de la petició de Felicià Salgot, el qual sol·licita dades sobre l'estat de la tramitació.
Certificacions dels dos metges del Masnou, els doctors Baroy i Basomba, de les causes de la mort de Ramon Salgot i de Joan 
Rubis.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Còlera Farmacèutic Defunció Pensió Epidèmia

-

Any/expedient 1856/28

Títol formal: Espediente sobre sociedades de operarios de fábrica. Á 4 de julio.

Data: 04/07/1856 06/17/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província en què sol·licita informació sobre les societats d'operaris de fàbriques que hi ha al Masnou i 
ordena que siguin dissoltes.
L’Alcaldia respon que no hi ha cap constància de la seva existència ja que al Masnou hi ha molt pocs obrers, per justificar-se 
enumera les fàbriques del Masnou i el nombre d'obrers que tenen.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprés en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Obrer Fàbrica Control

-

Any/expedient 1856/29

Títol formal: Espediente de los sucesos ocurridos en la ciudad de Barcelona. Á 23 de julio.

Data: 22/07/1856 23/07/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província en què informa que l'exèrcit a sufocat un aixecament del 18 al 22 de juliol del 1856 a 
Barcelona i sol·licita si al Masnou s'han viscut fets similars o relacionats.
L’Alcaldia respon que l'únic incident fou l'alerta per una possible arribada d'una patrulla de malfactors però que, en previsió, es va 
cridar a tots els homes del poble i es van aplegar en l’església per defensar la població, finalment però no va passar res ja que la 
patrulla va passar de llarg.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una petició de baixa de la matrícula de Manuel Martí del 13 d'abril 
de 1856.
Nota del secretari en la camisa: "Julio días 18, 19, 20, 21 y 22".

Paraules clau: Ordre/Públic

-

Any/expedient 1856/30

Títol formal: Espediente sobre recogimiento de las armas de la Milicia Nacional en virtud de la orden del Capitán General 
de esta fecha. Á 24 de julio.

Data: 08/07/1856 04/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del capità general de Catalunya de lliurar totes les armes que hi ha al Masnou. 
L'alcaldia lliura totes les armes sense problemes i sol·licita que ha de fer amb les armes i el material de la Milícia Nacional dissolta el 
juliol del 1856.
Llistat dels veïns que han presentat les armes per ordre del capità general el 24 de juliol. Certificació del Lliurament del material i 
armes de la Milícia Nacional del Masnou en la Mestrança d'Artilleria. 
Notificació a la Diputació Provincial del lliurament.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprés en blanc de la Dipositaria del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "Remitidos a Barcelona 80 fusiles / idem 80 bayonetas / idem 79 porta fusiles / idem todos los 
cartuchos y piedras / En 9 agosto entregado fornituras 80 / gorras 79, 80 / importe de las garros / 70 reales 6".

Paraules clau: MilíciaNacional Armes

-
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Any/expedient 1856/31

Títol formal: Espediente de niños y niñas declarados pobres para ir a la escuela. Á 2 de agosto.

Data: 04/02/1856 02/08/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme o de filiació (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades 
l'adreça) presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la 
gratuïtat de les classes i el material.
Acord de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten el llistats de nens i de nenes que han presentat una sol·licitud i si 
han estat o no admesos com a pobres l'any 1856.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beques

-

Any/expedient 1856/32

Títol formal: Espediente del servicio de bagages. Á 4 de agosto.

Data: 17/04/1856 15/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padró dels cavalls i cavalleries del Masnou de l'any 1856, en què s'especifiquen si paguen l'impost com a cavalleria major o menor.
Reclamacions de l’Alcaldia de Mataró a la dels Masnou dels pagament de l'impost de bagatges.
Llistat dels serveis de bagatges que s'han fet en nom de l’Alcaldia del Masnou. 
Compte de les despeses i la recaptació dels serveis de bagatges de l'any 1856.
Justificacions presentades per l’Alcaldia del Masnou en el pagament del servei de bagatges de l'any 1856.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cavall Transport Impost

-

Any/expedient 1856/33

Títol formal: Espediente sobre la multa de 500 reales de vellón impuesta por el excelentísimo señor Governador Civil al 
alcalde. Á 7 de agosto.

Data: 07/08/1856 13/08/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província en què informa a l’Alcaldia del Masnou que l'ha sancionat amb una multa de 500 rals perquè 
l'alcalde de la població es va negar a fer un canvi de cavalls en el carro de Melguisades Sans.
Justificacions presentades per l’alcalde i el secretari Municipal al governador civil en què descriuen la seva versió dels fets i 
sol·liciten que es retiri la sanció.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany sense datació, d'una relació del pressupost municipal del Masnou.

Paraules clau: Sanció Posta Transport

-

Any/expedient 1856/34

Títol formal: Espediente sobre fincas ecsentas perpétua y temporalmente de la contribución territorial. Á 10 de agosto.

Data: 10/06/1856 10/08/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'administració Principal d'Hisenda pública en què sol·licita un llistat amb les finques exemptes de la contribució territorial.
L'alcaldia li tramet un llistat amb les finques rústiques i urbanes exemptes temporalment o perpètua de pagar la contribució territorial.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la relació dels veïns que viuen en el districte primer del Masnou 
que compren la zona des de la casa de José Antich fins a la Casa de la Vila.

Paraules clau: Impost Exempció Districte

-

Any/expedient 1856/35

Títol formal: Espediente del precio medio de granos en el decenio de 1840 á 1850. Á 13 de agosto.

Data: 12/08/1856 13/08/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat tramès per l'Alcaldia del Masnou a la de Mataró del preu mitjà dels cereals, el gra, les aus, l'oli, el vi i l'aiguardent al Masnou 
entre 1840 i 1850.
Esborrany del preu mitjà d'aquests productes a Mataró, Granollers i el Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un avís públic del 1856 que informa als veïns que el Masnou haurà 
de presentar 4 homes al contingent de 567 homes decretat pel govern.

Paraules clau: Pa Control Quinta Mataró Granollers

-
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Any/expedient 1856/36

Títol formal: Espediente de permiso para pasar a América o en el estrangero a fijar domicilio. Á 17 de agosto.

Data: 17/08/1856 05/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords en les quals es permet que Joan Felio Martiferrer, Manuel Ros Sánchez, Miquel Mayoral i Font, Pau Riera Estapé, Ferran 
Canudas i Orta, Jaume Pagès i Grané passin a residir a l'estranger.
Acceptació que Francesc Marfà, director de la Societat de Quintes, es presenti fiador de tots els veïns que han sol·licitat un 
passaport per residir a Amèrica o a l'estranger
Certificació de l’alcalde en què corrobora la bona conducta de Manuel Ros i Sánchez.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passaport Marinos Amèrica

-

Any/expedient 1856/38

Títol formal: Espediente de discenso de José Figueras con Josefa Roses y Puig. Á 22 de agosto.

Data: 22/08/1856 24/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Josep Figueres en què sol·licita que li permetin casar-se amb Josefa Figueres i descriu els entrebancs que 
impedeixen les noces.
Informes de la conducta de Josep Figueres Ubach i Josefa Rosés i Puig, sol·licitats pel Govern Civil, a fi d'estudiar si se'ls pot 
permetre casar-se o no.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Matrimoni Permís

-

Any/expedient 1856/39

Títol formal: Espediente de inspección de caminos vecinales. Á 3 de setiembre.

Data: 02/09/1856 03/09/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la direcció de Camins Veïnals de la Província en què informa de la inspecció el 3 de setembre d'un delegat i en què 
sol·licita un carruatge i un representat o grup de representants de la població per elaborar l'informe.
Acord de nomenar un director de camins veïnals del municipi perquè vetlli pel bon estat de les vies públiques i s'encarregui de les 
obres de millora del camí de la serra d'Alella.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 3 de setiembre de 1856".

Paraules clau: Via/Pública Reparació Control

-

Any/expedient 1856/40

Títol formal: Escrituras o fiança que prestó al señor alcalde Pedro Estaper Cubero á favor de Domingo Ribas y Parés. Á 7 
de setiembre.

Data: 09/12/1856 09/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiança presentada a l'Alcaldia del Masnou per Pere Estaper Cubero on es declara fiador de tots els impostos, serveis i les quintes, 
de Domènec Ribas i Parés mentre estigui de viatge.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació de bona conducta del 7 de setembre de 1854 
firmada per l'alcalde del Masnou a Domingo Ribas Parés a fi que pugui ingressar en la Matrícula de Marina i viatjar fins a l'Habana 
amb el vaixell "Noche Brillante".

Paraules clau: Fiança Marinos Impost

-
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Any/expedient 1856/41

Títol formal: Espediente de apremios sobre pago de la derrama general y otros. Á 11 de setiembre.

Data: 11/09/1856 27/09/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública en què sol·licita que l'Alcaldia del Masnou pagui la recaptació dels impostos 
endarrerits corresponents a l'any 1854 i 1855 sobre carreteres i la derrama general.
Nomenament de Francesc Casas com a comissionat executor del constrenyiment.
Llistat de les quantitats que es deuen de cadascun dels impostos.
Justificacions presentades per l'Alcaldia pel retard en el pagament dels impostos.
L'Administració Principal d'Hisenda Pública ordena la paralització del constrenyiment i que es pagui els serveis de Francesc Casas.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Derrama 21250 reales / Carreteras 1854, 5665 reales 59 / idem de 1855, 3212 reales 60 / (total) 
30128 reales 19 / se pago en 19 de setiembre 220 / idem en 27 idem 200 / (total) 420 / En 19 de setiembre pagado de derrama 
21250 reales / En 30 de setiembre dispensado de pago de carreteras de 1855, 3212 reales 60 / (total) 24462 reales 60 / Deuda que 
resta 5665 reales 59 / Solo debe pagarse 4909 reales 47 / diferencia 656 reales 12".

Paraules clau: Impost Constrenyiment Deute

-

Any/expedient 1856/42

Títol formal: Espediente sobre multas á varios individuos por ocultaciones en el subsidio. Á 14 de setiembre.

Data: 26/06/1856 06/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes i relacions dels veïns que han de pagar una multa per ocultació de la matrícula de l'any 1856.
Llistat dels veïns que no han pagat la sanció. Notificació lliurada a 4 veïns informant-los que han de pagar.
Compte de les despeses de la tramitació de l'expedient per ocultacions de la matrícula.
testimonis dels sancionats i de l'alcalde sobre les diligències de les investigacions. Llistat de les despeses de la inspecció de 
Vicente Martí sobre la matrícula del subsidi i les ocultacions. Rebuts del pagament feina.
Providències de constrenyiment contra 5 veïns que no han pagat el segon trimestre dels subsidi.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany sense datació del pressupost municipal.

Paraules clau: Sanció Impost Constrenyiment

-

Any/expedient 1856/43

Títol formal: Espediente de informe de don Pedro Sisa y Sisa. Á 15 de setiembre.

Data: 15/09/1856 16/09/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Capitania General de Catalunya enviada a l’Alcaldia del Masnou en què sol·licita dades sobre la conducta i moral de 
Pere Sisa i Sisa.
L'alcalde, tot i que declara que no el coneix personalment, certifica la bona conducta de Pere Sisa fins aquell moment.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Ordre/Públic

-

Any/expedient 1856/44

Títol formal: Espediente sobre puertos de cuarta clase y empleados de sanidad. Á 18 de setembre.

Data: 03/05/1856 18/09/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Diputació Provincial de Barcelona en què sol·licita informació sobre la direcció del port de 4a classe que li correspon al 
Masnou.
L’alcaldia respon que la platja del Masnou no està habilitada per càrrega i descàrrega de gèneres.
Circulars de la Junta Provincial de Sanitat en què sol·licita la relació de vaixells que han estat fondejant en la platja del Masnou l'any 
1855 i un estat amb les dades del pressupost del port de 4a categoria.
L'Alcaldia tramet el llistat dels vaixells fondejats a la platja l'any 1855 i respon que no pot enviar un estat perquè el port del Masnou 
no recapta cap dret sanitari ja que la seva categoria és inferior, a més a més informa dels membres de la junta sanitària municipal.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Entrada y salida de buques en 1855 / Estado de los derechos sanitarios que recaudan".

Paraules clau: Port Sanitat Duana Vaixell

-
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Any/expedient 1856/45

Títol formal: Espediente de recogimiento de armas y registro de permisos. Á 21 de setiembre.

Data: 30/08/1856 21/09/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l’Alcaldia de Mataró a la del Masnou del ban del capità general en què ordena la recollida de totes les armes. 
L'Alcaldia sol·licita que li permetin quedar-se amb 6 carrabines per defensar la població. Acceptació de la seva petició. Còpia del 
permís de la capitania General atorgat l'any 1848 que permet que l'Alcaldia del Masnou tingui les 6 carrabines.
Llistat dels sis veïns que tenen el permís d'armes. Llistat dels veïns formaven el contingent de la Milícia Nacional del Masnou i que 
ara han de lliurar les seves armes.
Llistat de l'ajudant militar de marina en què s’enumeren els mariners que tenen armes.
Certificacions de les armes de Jaume Alsina i Félix Roca lliurades a l’Alcaldia i després a la Comandància militar de marató.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del setembre del 1856 de la tropa que va arribar a la torre telegràfica 
de Montgat.

Paraules clau: Armes Permís MilíciaNacional Fortificació Torre

-

Any/expedient 1856/46

Títol formal: Certificaciones espedidas de valor de las fincas que dejaron los fallecidos. Á 23 de setiembre.

Data: 23/09/1856 23/09/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les certificacions sol·licitades per Josefa Casals Corchs i Martí Casals Casals a l’alcalde en què consten els béns i el 
seu valor del Francesc Casals i Truch.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Estimadas a 4 y 1/2 por % del producto que vige para pago de contribuciones".

Paraules clau: Herència Defunció Bens

-

Any/expedient 1856/47

Títol formal: Adición de la quinta de Milícias Provinciales a la Sociedad de Quintas del exercito. Á 24 de setiembre.

Data: 24/08/1856 18/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Presentació a l'Alcaldia del Masnou i al Govern Civil de la Província d'una petició de la modificació del reglament de la societat de 
quintes del Masnou acordada pels socis. 
Aprovació del governador de la petició i notificació de l'aprovació als socis.
Còpia de l'acord de formació de la societat firmat l'any 1852.
Llistat dels pares dels individus de la societat de quintes que no han pagat l'any 1856.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany sense datació del pressupost municipal.

Paraules clau: Quinta MilíciaNacional Lleva

-

Any/expedient 1856/48

Títol formal: Espediente sobre numeración de casas y nombres de las calles. Á 30 de setiembre.

Data: 20/09/1856 02/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l’Alcaldia del Masnou a la Diputació Provincial, com a resposta d'una circular del mes de juny del 1856, del llistat dels 
carrers i places que hi ha al Masnou de l'any 1856, tot especificant malnoms i edificis destacats.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordenació

-

Any/expedient 1856/49

Títol formal: Espediente sobre la comparecencia de Juan Castañecas Daulí en la Alcaldia de Collsuspina. Á 1 de octubre.

Data: 03/07/1856 04/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació enviada a l’Alcaldia del Masnou per la de Collsuspina en què informa que Joan Castañé, treballador de Pere Roca, s'ha 
de presentar per un judici en aquesta població a instàncies de Pere Patxallosas.
L’Alcaldia respon que Joan Castañé està de viatge.
Circulars del Govern de la Província en què reclama que Joan Castañé es presenti en el judici. L’Alcaldia primer respon que Joan 
Castañé està de viatge i després que ja li ha notificat la compareixença i que el dit Castañé ha informa t que s'ha presentat i ha 
declarat en el judici.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El nom del treballador reclamt varia segons l'administratiu que l'escrei: apareix com Pere Sarradó i com Pere Castañé Serrador.

Paraules clau: Judici Conciliació

-
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Any/expedient 1856/50

Títol formal: Espediente ejecutivo para os deudores de contribuciones. Á 8 de octubre.

Data: 04/02/1856 08/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenaments de Pere Bazan en 1853 i de Francesc Ballbé en 1856 com executors de constrenyiment.
Llistat de morosos de contribucions dels anys 1852, 1853 i 1856.
Execució contra Joan Duran i Pere Arimon d'un constrenyiment per no haver pagat la contribució l'any 1851.
Llistat dels recaptadors a qui se'ls deuen quantitats procedents del cobrament de contribucions.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Constrenyiment Deute

-

Any/expedient 1856/51

Títol formal: Espediente de Martín Sans por haber abierto cimientos en la carretera. Á 10 de octubre.

Data: 04/10/1856 16/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Decret que accepta la petició de Joan Oliver Millet de construir una paret en el carrer Sant Agustí. 
Ordre lliurada al paleta Martí Sans per l'Alcaldia del Masnou de paralitzar les obres de Joan Oliver.
Reclamació presentada per Joan Oliver en què sol·licita una explicació per la paralització de les obres. L’Alcaldia segueix ordenant 
la paralització de les obres. Sanció de 100 rals imposada al paleta perquè no ha paralitzat les obres. 
L'Alcaldia tramet un informe del cas al Govern Civil en què justifica que ha paralitzat les cobres perquè no es seguia l'alineació del 
carrer projectada en el plànol general de la població.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanció Obra Via/Pública

-

Any/expedient 1856/52

Títol formal: Sobre desgracia ocurrida en el pozo noria que se construye en la pieza de tierra de Pedro Botey de Teyà. Á 11 
de octubre.

Data: 11/10/1856 13/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe tramès per l'alcalde del Masnou al jutjat de primera Instància de Mataró, a l'alcalde de Teià i al governador civil de la 
província en què informa de l'accident ocorregut l'11 d'octubre del 1856 en el terreny de Pere Botey, on s'estava construint una sènia 
d'un pou, en el qual han mort Jaume Sabaté Botey i Jaume Botey Mateo i ha quedat ferit Francesc Sabaté i Pons. Notificacions 
enviades per l’Alcaldia de Teià a la del Masnou en què convoca a tres testimonis perquè expliquin la seva versió dels fets. Ordre del 
jutjat de fer l'autòpsia als dos difunts per dictaminar les causes de la mort.
El secretari de l’Alcaldia de Teià informa a l’Alcaldia del Masnou que el secretari del Masnou l'ha informat que els testimonis han 
estat informats de la notificació.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 11 de octubre á las 3 de la tarde"

Paraules clau: Pou Teià Defunció Accident

-

Any/expedient 1856/53

Títol formal: Espediente detención de los individuos Sebastián Sendra y Juan Barbara y Llort. Á 13 de octubre.

Data: 01/10/1856 15/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la secció de vigilància de la Província de Barcelona en què reclama l'empresonament de Sebastià Sendra i de Joan 
Barbarà. Certificació en què consta que l’alcalde els ha lliurat a la presó.
Ordre del Jutjat de primera Instància de Mataró en què sol·licita la compareixença de Josep Sabunés en el jutjat del Districte del 
Palau a Barcelona. L’Alcaldia informa que Josep Sabunés ha estat informat. Informe de bona conducta presentat per l’Alcaldia del 
Masnou al jutjat de Mataró com a resposta a una circular anterior.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "En 1 de octubre".

Paraules clau: Presos Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1856/54

Títol formal: Espediente de Jacinto Ombravella y Pujadas sobre construcción de una casa. Á 15 de octubre.

Data: 06/10/1856 06/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa presentada a l'Alcaldia del Masnou per Jacint Hombravella i Pujades, propietari 
d'un terreny en la carretera Real.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte i de l'Enginyer en cap del Districte a qui se li ha tramès la petició
Decret municipals en què s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte i l'enginyer.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany sense datació del pressupost municipal.

Paraules clau: Obra Alineació

-

Any/expedient 1856/55

Títol formal: Espedientes de facultativos médicos, vecinos y almas. Á 26 de octubre.

Data: 24/10/1856 26/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Subdelegació Mèdica de Sanitat del Districte de Mataró en què sol·licita informació sobre el nombre de veïns i ànimes 
que té el Masnou i els serveis sanitaris que hi ha (metges, farmacèutics i llevadores).
Tramesa de les dades sol·licitades per part de l'alcaldia.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Vecinos 674 / almas 3560".

Paraules clau: Metge Farmacèutic Estadística

-

Any/expedient 1856/56

Títol formal: Individuos milicianos provinciales ecsistentes en este pueblo. Á 4 de noviembre.

Data: 04/11/1856 04/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels milicians provincials residents al Masnou.
Passaport expedit a Ramon Puigdomènech i Roura perquè passi a residir al Masnou. S'inclou la descripció física i una nota en què 
s'especifica la data i el lloc en què s'ha de presentar.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exèrcit Reserva Passaport

-

Any/expedient 1856/57

Títol formal: Espediente de ecsistencias de cereales. Á 9 de noviembre.

Data: 04/11/1856 09/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou un informe de les existències de cereals del Masnou.
Estat tramès per l'Alcaldia al Govern Civil amb la relació de les existències.
Llistat dels veïns que es dediquen a la venda i producció de cereals.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pa Control Collita

-

Any/expedient 1856/58

Títol formal: Espediente de Rosa Millet y Estapé solicitando la propiedad del terreno de frente de su casa. Á 19 de 
noviembre.

Data: 19/11/1856 03/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa en un terreny que té davant de casa seva, en la Carretera Real, presentada a 
l'Alcaldia del Masnou per Rosa Millet Estapé, vídua de Jeroni Millet.
Decret municipal que denega la petició basant-se en el fet que el terreny que presenta com a seu, segons el plànol general, pertany 
a l'Alcaldia.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Obra Alineació Queixa

-
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Any/expedient 1856/59

Títol formal: Copia del título de veterinario de 2º clase a favor de Cosme Farreras y Masriera. Á 25 de noviembre.

Data: 25/11/1856 28/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de veterinari de segona classe de Cosme Farreras i Masriera expedit el 18 de juny del 1856.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Títol/Oficial Veterinari

-

Any/expedient 1856/60

Títol formal: Espediente embargo de los derechos sobre carne que cobra el arrendatario don Antonio Mola. Á 27 de 
noviembre.

Data: 13/02/1856 22/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 44

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d'ajuda per recaptar l'impost que grava la carn presentada per l'arrendador Antoni Mola a l'Alcaldia del Masnou. 
Nomenament de Ramon Faig com administrador subaltern dels arbitris de carn al Masnou. Petició a la Diputació perquè solucioni el 
problema entre l'arrendador de l'impost de carn i l'abastador Josep Buscarons. Embargament dels producte de la venda d'animals 
des del gener fins al març del 1856 per pagar el retard en l'arbitri que grava la matança d'animals. Llistat dels veïns cridats per 
acordar l’embargament de l'arrendatari morós. El Govern Civil de la província aprova l'embargament.
Llistat dels porcs morts entre novembre i desembre del 1856. Ordre tramesa a Ramon Faig de no recaptar cap més impost.
Circulars de la Diputació Provincial amb les condicions de l'arrendament de la contribucions de les carns per a 1855. Estudi sobre si 
Josep Coll ha comès o no algun frau mentre era arrendador de la contribució.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Orden de la Diputación de 2 de abril".

Paraules clau: Carn Impost Arrendament

-

Any/expedient 1856/61

Títol formal: Espediente de solicitud de licencias de uso de arma y cazar. Á 1 de diciembre.

Data: 11/02/1856 04/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Josep Mora Basuet, Marià Roca Mitjans, Plàcid Cebrià, Esteve Castellar, Cebrià Cussó, Bonaventura Alsina Sivilla, Josep 
Regés Puig, Salvador Auladell, Joan Parés Arena i Pere Ballester al capità general d'una llicència d'ús d'armes per a caçar i 
protecció l'any 1856. Certificacions firmades per l'alcalde de bona conducta dels peticionaris. 
Circular de la capitania general de Catalunya en què sol·licita el llistat dels veïns que tenen una llicència d'arma i caça. Tramesa de 
la relació per l'Alcaldia a la Capitania.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Armes Permís

-

Any/expedient 1856/62

Títol formal: Propuesta de concejales para llenar el número que prescribe la ley de 8 de enero de 1845 restablecida por 
Real Decreto. Á 7 de diciembre.

Data: 11/11/1856 07/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou tramet al Govern Civil de la Província un llistat amb els membres del consistori en 1856 i un llistat amb veïns 
per escollir els 6 regidors que manquen. Esborrany del llistat.
Nomenament dels nous regidors i dels dos alcaldes.
L’Alcaldia informa al Govern de la Província que els escollits han estat informats del seu nomenament, que tots han acceptat el 
càrrec i n'ha pres possessió.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: " Fecha 12 de noviembre / posesión de seis concejales / día 7 de diciembre de 1856".

Paraules clau: Disposició Regidor Municipal Elecció

-
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Any/expedient 1856/63

Títol formal: Espediente del testimonio de los productos de propios y arbitrios del año 1856. Á 8 de diciembre.

Data: 03/06/1856 08/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per l'Administració Principal d’Hisenda Pública a l’Alcaldia del Masnou dels 654 rals i 64 cèntims que li 
manca ingressar de les contribucions de l'any 1856.
L’Alcaldia especifica les quantitats pagades en els tres primers trimestres.
Certificacions del producte de la subhasta de l'arrendament, aprovat per la Diputació, de l'escorxador i els camps comunals per l'any 
1856.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany sense datació del pressupost municipal.
Nota del secretari en la camisa: "Día 6 de junio pagado el primer cuatrimestre 327 rreales 36 / día 9 de diciembre idem segundo y 
tercero 654 reales 72 / (total) 982 reales 08".

Paraules clau: Propis/arbitris Comptes Escorxador

-

Any/expedient 1856/64

Títol formal: Espediente de Rosa Fàbregas viuda y heredera de Feliciano Suñol. Á 10 de diciembre.

Data: 10/12/1856 19/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament de Marià Aldano com a representat de Rosa Fàbregas, vídua de Felicià Suñol i Bujons, perquè tramiti la liquidació 
dels sous atraçats del seu marit.
Notificació al comptador de la Hisenda pública i a l'Administració Principal d'hisenda pública de la província de l'elecció de Marià 
Aldano com a representant de Rosa Fàbregas.
Correspondència entre Iñigo Moreno i Bonaventura Feu, secretari municipal, en què l'informa del procediment que ha de seguir 
Rosa Fàbregas per cobrar els diners que li deuen.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Herència Deute

-

Any/expedient 1856/65

Títol formal: Espediente de testimonio de los productos de propios y arbitrios á 1855. Á 15 de diciembre.

Data: 30/12/1855 30/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels productes, aprovats per la Diputació Provincial, de la subhasta de l'arrendament dels béns propis i l'arbitri de la 
carn per a l'any 1855.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propios se pago 1288 reales 20 céntimos / Arbitrios idem 2005 reals 55 / (total) 3293 reales 75".

Paraules clau: Propis/Arbitris Arrendament Comptes

-

Any/expedient 1856/66

Títol formal: Espediente de habono a menos repartir en la contribución de inmuebles de 10172 reales pagados de más en 
el año 1852.

Data: 17/12/1855 17/12/1855

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars enviades l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província a l'Alcaldia del Masnou en què l'informa de l'ordre del 
governador civil de la província segons la qual el poble del Masnou ha estat exempt de pagar les contribucions territorial i de béns 
immobles de l'any 1856 i les contribucions impagades de l'any 1852 a fi de pal·liar els danys de l'oïdi en les collites.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Idem de 4000 habono del vídium de 1853 / Tambíen a menos repartir en 1856".

Paraules clau: Impost Recaptació Devolució

-
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Any/expedient 1856/67

Títol formal: Espediente sobre muerte violenta del carabinero Celestino Àlvarez. Á 24 de diciembre.

Data: 24/12/1856 05/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe presentat per l’alcalde al jutge de primera Instància de Mataró, al Fiscal dels carrabiners del Regne, al governador civil de la 
província de la baralla entre dos carrabiners el 24 de desembre que finalitzà amb la mort de Celestino Álvarez.
Circular de la comissió Fiscal de la Comandància de Barcelona dels Carrabiners del Regne en què sol·licita a l’Alcaldia del Masnou 
totes les diligències escrites que s'han fet per resoldre el cas de l’assassinat i que han fet amb el difunt.
L'Alcaldia envia una còpia de la partida de defunció.
Còpia de la filiació de Celestino Álvarez Martínez enviada a l’Alcaldia perquè el rector pugui fer el certificat de defunció per enviar-la 
als parents més propers i que aquests paguin les despeses de l'enterrament.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 24 de diciembre de 1856".

Paraules clau: Baralla Carrabiners Ordre/Públic

-

Any/expedient 1856/68

Títol formal: Espediente de fallidos en la contribución de subsido. Á 30 de diciembre.

Data: 25/09/1856 01/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província enviada a l’Alcaldia del Masnou en què tramet tres expedients 
de 4 veïns que no han pagat la contribució del subsidi perquè els verifiqui, els completi i els retorni.
Nota en què consta la data de la baixa de la matrícula de Carlos font.
J. Batlle i Mas informa al secretari de la rebuda dels expedients a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Constrenyiment

-

Any/expedient 1856/69

Títol formal: Espediente sobre pago de consumos y carreteras des de 25 de julio á 31 de diciembre de 1854. Á 10 de enero.

Data: 20/08/1855 18/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 46

Estat de conservació: Bo

Descripció: Cessió dels drets per part de l'arrendatari dels impostos de consums i carreteres a l’Alcaldia l'any 1854.
Petició d'una rebaixa de la quota a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província. Denegació de la petició.
Llistat de la recaptació de l'impost de consums des del 1849 fins al 1853 i com es cobraren aquests impostos l'any 1854.
Correspondència dels anys 1855 i 1856 entre l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província i l'Alcaldia del Masnou en 
què es discuteix si es cobra tot l'import o sols una part de les contribucions de consums de l'any 1854. Acord final de recaptar la part 
de més en disputa amb una nova contribució que gravarà amb 4 maravedís la lliura de carn venuda.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Por consumos 32500 / por carreteras 4909 reales 16".

Paraules clau: Impost Recaptació Queixa

-

Any/expedient 1856/70

Títol formal: Espediente para la construcción de la carretera en el casco del pueblo por cuente de los fondos generales.

Data: 01/08/1857 01/08/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Real orden de 25 de abril de 1856 / Real decreto de 22 de julio de 1857. Boletín oficial número / 
194 y 195".
D'aquest expedient només es conserva la camisa.
En el títtol no consta cap data, només en les notes per tant les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Via/Pública

-
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Any/expedient 1856/71

Títol formal: Espediente para el cobro de contribuciones por cuenta de Pichot. Á 28 de marzo.

Data: 29/03/1856 02/03/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes.
Llistat dels veïns que no han pagat el 1r trimestre de les contribucions de l'any 1856.
Certificacions dels 596.91 rals i dels 31,63 rals lliurats a recaptador d'impostos a compte del primer trimestre de la contribució.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1857/01

Títol formal: Espediente de D. Pedro Martir Mitjans sobre construcción. Á 1 de enero.

Data: 16/11/1856 31/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany amb la descripció de les cases del carrer Sant Rafael.
Petició d’un permís d'obres per a reformar 10 cases amb el projecte de Pasqual Guàrdia, mestre d'obres, presentada a l'Alcaldia del 
Masnou per Pere Màrtir Mitjans, propietari del carrer Sant Rafael.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte amb les modificacions del projecte.
Decret municipal en què s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Dintre de l'expedient s'adjunten els planols de les cases i del carrer Sant Rafael.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1857/02

Títol formal: Espediente de la construcción de una cloaca por Francisco Alsina y Torres en la calle travesia de la Fuente. Á 
2 de enero.

Data: 23/07/1856 30/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una claveguera en el carrer de la Fuente que finalitzi en el mar presentada a l'Alcaldia del 
Masnou per Francesc Alsina i Torres.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Esborrany del conveni de l'any 1856 entre Francesc Alsina i Torres i l'Alcaldia del Masnou per explotar la claveguera i les condicions 
que hauran de seguir els veïns que vulguin unir-se a la claveguera.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "En 1860 fue cedida a favor del común".

Paraules clau: Clavegueram

-

Any/expedient 1857/03

Títol formal: Espediente solicitud de don José Coll para establecimiento de tres mesas para la venta de carnes en 1857. Á 
3 de enero.

Data: 23/12/1856 27/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Josep Coll a l’alcaldia del Masnou en què sol·licita la renovació del permís per vendre carn en les tres taules 
que té instal·lades en la població l'any 1857 i un cop pagui totes les contribucions i drets.
Decret de l'alcaldia pel qual s'accepta la petició.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Carn

-

Any/expedient 1857/04

Títol formal: Espediente de nacidos, casados y defunciones. Á 4 de enero.

Data: 01/04/1857 04/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1857, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern Civil de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-
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Any/expedient 1857/05

Títol formal: Estima de la pared mitxera de la Casa de la Vila que es mitxera ab la casa de Ramon Ros y Salvador Auladell 
verificada por Rafael Clota. Á 5 de enero.

Data: 18/11/1854 18/11/1854

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Taxació feta per Rafel Clota de la paret que separa la Casa de la Vila de les propietats de Ramon Ros i Salvador Auladell.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Valor 2615 reales 4 / La mitad 1307 reales 29".

Paraules clau: Casa/Vila Obra

-

Any/expedient 1857/07

Títol formal: Estados de productos, jornales y distancias. Á 8 de enero.

Data: 08/01/1857 08/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels propietaris i els terrenys de cultiu, tot especificant els productes que s'extreuen, que hi ha al Masnou.
Estat dels productes i consums que s'envien o es reben al Masnou especificant l'origen o destinació i el temps de transport.
Estats dels jornalers, de les cavalleries i dels medis de transport que hi ha al Masnou.
Estat de les distàncies que separen el Masnou de les poblacions que l'envolten.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del rebut d'un pagament efectuat el 31 de juliol del 1856.

Paraules clau: Estadística Collita Cavall Transport

-

Any/expedient 1857/08

Títol formal: Instancias presentadas. Á 9 de enero.

Data: 01/01/1856 12/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres dels anys 1856 i 1857 per a construir parets, cases, pous, trams de mines en els carrer de 
Sant Pere, Esperança, Santa Ana, Sant Francesc, Adra, prolongació de Lavadero, Sant Felip, Quintana, Caterra, o el torrent 
Vallmora o la Carretera General presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Teresa Santjoan Millet, Pere Manau, Gertrudis Millet, 
muller d'Esteve Rosés, Joan Bertran Bosch, Antonia Corbella, muller de Francesc Alsina, Teresa Pagès i Orta, Andreu Palau, Pau 
Amat, Antoni Ribas i Segarra, Pau Oliver, Antonia Paz, Pere Fontanills, Josep Oliver i Llimona, Ignasi Culell
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. Informes de l’arquitecte.
Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.
Petició de Gabriel Rodón de portar el vi a la seva casa particular en lloc de al local del negoci que regenta.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Clavegueram Obra Privada Licor

-

Any/expedient 1857/10

Títol formal: Dictamen de la reyna Cristina. Á 11 de enero.

Data: 17/04/1857 17/04/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Imprès del dictamen de l'informe presentat sobre l'actuació com a regent de la reina Maria Cristina de Borbó, elaborat arran de les 
queixes dels contribuents.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'acord municipal del 20 de novembre del 1850 en què s'establiren 
les condicions de l'arrendament dels impostos per 1856.

Paraules clau: Disposició Impost Queixa

-
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Any/expedient 1857/11

Títol formal: Espediente de nombramiento de la Junta Pericial para 1857. Á 14 de gener.

Data: 01/03/1856 23/11/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits membres de la junta encarregada de la repartició de la contribució de béns immobles, cultiu i ramaderia per l'any 
1857. Nomenaments dels perits.
Imposició de sancions als perits perquè no es presenten les sessions.
Informe en què s'excusa pel retard en el lliurament del repartiment de la contribució presentat per l'alcaldia a l'Administració Principal 
d'Hisenda Pública de la Província.
L’Alcaldia de Teià notifica a la del Masnou de l'elecció de dos veïns del Masnou com a perits de la Junta de Teià.
Model de l’imprès en què es notifica l'elecció d'un veí com a perit.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1857/12

Títol formal: Copias de las instancias presentadas para construcciones para resolver y otras. Á 15 de enero.

Data: 28/10/1854 31/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres, d'exempcions de la Milícia Nacional, d'altes o baixes de la matrícula, de control de la venta 
ambulant, que es permeti la venda en la plaça pública situada a la plaça Fontanills, el tancament d'un hostal presentades entre 1854 
i 1857 a l'Alcaldia del Masnou per: Antonia Bertran, Pere Duran, Francesc Rosés, Benet Carreras, Eulàlia Gorgollón i Maristany, 
Josep Antoni Estaper Cuyàs, Marià Roca, Ramon Faix, Cosme Farreras Masriera, Josep Coll, Manuela Martí, Manuel Truch, Joan 
Sors, Jaume Bernadas, Lluís Estaper Bertran.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca (1855) o a Francesc Daniel Molina (1857) arquitecte municipal, i a Josep Baroy 
com a metge encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la complexitat de l'obra. Informes de l’arquitecte i certificats del 
metge. Decrets municipals en què s'accepten o no les peticions.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Venta/Ambulant MilíciaNacional Obra Hostal Exempció

-

Any/expedient 1857/13

Títol formal: Espediente de propuesta en terna de sujetos para Juez de paz y suplentes. Á 18 de enero

Data: 07/01/1856 18/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l’Alcaldia al Govern Civil de la Província dels llistat dels advocats que viuen o exerceixen al Masnou i dels veïns 
candidats a ser escollits jutges de pau.
Elecció i nomenament del jutge de pau del Masnou i els seus suplents per l'any 1857. Presa de possessió en el càrrec dels escollits 
i la divisió per districtes de les seves funcions. 
Notificació de la presa de possessió al jutge de primera Instància de Mataró.
Esborranys de la notificació del seu nomenament al jutge de pau i llistat de les notificacions enviades al jutge i als seus suplents 
informant-los de la seva elecció.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Posesión / de los juez de paz y suplentes. Día 18 de enero / de 1857".
Dintre de l'expedient el secretari aprofita com esborrany un passaport expedit al capità Pablo Valente per anar a l'Habana.

Paraules clau: Jutge/Pau Elecció

-

Any/expedient 1857/14

Títol formal: Espediente de las patrullas de noche. Á 19 de enero.

Data: 05/01/1857 19/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província en què sol·licita la creació d'una patrulla nocturna de 14 
homes la funció dels quals serà vigilar els carrers i evitar els robatoris.
La Comandància de carrabiners ordena que la patrulla trameti informes de les seves activitats al caporal de la població.
El governador ordena que la patrulla sigui gratuïta i que empresoni a tots els vagabunds i sospitosos que trobi i els enviï a la 
Capitania General.
L’alcaldia informa al governador civil que amb aquesta patrulla s'ha restablert l'ordre públic.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Pagado 258 reales 22".

Paraules clau: Vigilància Ordre/Públic Robatori

-
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Any/expedient 1857/15

Títol formal: Renuncia del estanco número seis por Mariana Vives de Sampere. Á 23 de enero.

Data: 06/09/1857 23/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Renúncia de Mariana Vives de Sampere presentada a l'Administració de Rentes de Mataró de la seva llicència com a administrador 
d'un l'estanc al Masnou. Sol·licitud de Francesc Pujadas per obtenir l'adjudicació de l'estanc vacant. Nomenament de Francesc 
Pujades com estanquer interí per l'Administració Rentes de Mataró. Adjudicació de la llicència d'estanquer a Bruno Llopis.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estanc Concurs Adjudicació

-

Any/expedient 1857/16

Títol formal: Espediente de Juan Arimon sobre construcción de dos tiendas. Á 24 de enero.

Data: 09/12/1856 04/02/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir dues cases i l'alineació del terreny entre el carrer Barcelona i la camí Ral presentada a 
l'Alcaldia del Masnou per Joan Arimon Monnar. Conté plànol de la botiga del mestre d'obres Pasqual Guardia i plànol de l'alineació 
del carreró que va a l'església des del camí Ral, de Miquel Garriga i Roca.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal. Informes de l’arquitecte. Decret municipal pel qual 
s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Reclamació presentada per Pau Matas en què denúncia que el projecte de Joan Arimon no segueix les alineacions marcades en el 
plànol general. Denegació de la reclamació per part de l’Alcaldia.
Esborrany de l'ordre presentada a Joan Arimon en què se l'obliga a rehabilitar la façana d'una casa.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels veïns electors i elegibles del tercer districte del Masnou.
L'expedient inclou un plànol de la casa propietat de Pasqual Guàrdia aprovat per Miquel Garriga i roca del 13 de gener del 1857, i un 
plànol de les cases que es sol·licita construir i l'alineació del carrer.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1857/17

Títol formal: Espediente sobre cobro de contribuciones del primer trimestre de 1857. Á 25 de enero.

Data: 21/01/1857 01/02/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què informa a l'Alcaldia del Masnou de les quantitats que 
ha de recaptar abans del 24 de febrer del 1857 per la contribució territorial del 1857, i el segon semestre de la matrícula del subsidi 
de l'any 1856; del cessament del recaptador, Francesc Pichot, i en què ordena que sigui l’Alcaldia la que recapti els impostos 
directament mentre no s'esculli un altre recaptador.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1857/18

Títol formal: Espediente sobre conducta de Gregorio Feu detenido en las cárceles de Barcelona. Á 6 de febrero.

Data: 19/01/1857 06/02/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de l’alcalde del Masnou al jutge de primera Instància de Mataró en què informa de la bona conducta del detingut Gregori 
Feu.
Petició d'informes sobre la localització i la conducta de Josep Sabunés sol·licitada pel Jutjat de primera Instància de Mataró a 
l'alcalde del Masnou. L'Alcaldia respon que no en té cap notícia, només té com a dades el dia que Josep Sabunés es va presentar 
davant d'ell i com el va lliurar al jutge de Mataró perquè l'interrogués.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1857/19

Títol formal: Espediente de permisos para pasar a Amèrica o en el estrangero à domiciliarse. Á 10 de febrero.

Data: 10/02/1857 05/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords municipals o permisos paterns o de les mullers en les quals es permet que Pau Terradas Colomé, Josep Bimbau Alom, 
Rafael Humà Ulló passin a residir a l'estranger.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Passaport Amèrica Marinos

-
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Any/expedient 1857/20

Títol formal: Renovación de la Junta Municipal de Beneficència para el bienio de 1856 i 1857. Á 11 de febrero.

Data: 29/01/1856 04/08/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció i nomenament dels membres de la Junta de Beneficència pel bienni 1856 i 1857, aprovats pel governador civil. Model de 
l’imprès de notificació de la seva elecció als escollits. Nomenament de la nova Junta pel bienni 1856-1857. Presa de possessió de la 
nova Junta Municipal de Beneficència.
Llistat dels membres de la junta pel bienni 1856-1857.
Llistat dels treballadors de la Junta en què s'especifica el seu sou, data del nomenament i el càrrec que exerceixen enviat al 
governador civil de la província.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beneficència Junta Elecció

-

Any/expedient 1857/21

Títol formal: Espediente para abrir calle desde la Quintana á la Oriental por los terrenos de Jaime Feu y Antonio y Antonia 
Alsina y Poch. Á 12 de febrero.

Data: 09/01/1855 25/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 37

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de veïns del carrer Quintana presentades a l’Alcaldia del Masnou en què sol·liciten la prolongació del carrer fins el carrer 
oriental. Acord municipal pel qual s'accepta la petició i tramesa de la proposta al Govern Civil. Comissió estudia la prolongació del 
carrer. Aprovació de la Diputació. Llistat dels veïns han presentat la sol·licitud.
Valoració de l'arquitecte Josep Oriol Mestre dels terrenys expropiats per prolongar el carrer Quintana.
Llistats de les despeses de l’obertura del carrer Quintana l'any 1855.
Esborranys amb les mesures dels terrenys de Jaume Feu i Antonia i Antoni Alsina. Peticions dels propietaris dels terrenys 
expropiats en què sol·liciten escollir ells els perits que quantifiquin els terrenys. Cessió dels terrenys per a prolongar el carrer 
Quintana de Jaume Feu i Antonia Alsina, a canvi de cobrar una indemnització.
Reclamació de Jaume Feu al Govern de la Província per les molèsties que li ocasionen les obres. L’Alcaldia del Masnou informa 
que les molèsties no són certes.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1861/68.

Paraules clau: Obertura/Carrer

-

Any/expedient 1857/22

Títol formal: Espediente sobre construcción de las cárceles de partido. Á 18 de febrero.

Data: 18/02/1857 28/02/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l’Alcaldia de Mataró en què informa a la del Masnou de la celebració d'una reunió amb representants de totes les 
poblacions del partit per discutir sobre les obres de millores de les presons.
Autorització del consistori municipal perquè l’alcalde Bonaventura Alsina representi al Masnou en la reunió per discutir com obtenir 
recursos per les obres de millora de les presons.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presó Mataró Comptes

-

Any/expedient 1857/23

Títol formal: Lista de los electores de diputados á Cortes y los que han fallecido. Á 23 de febrero.

Data: 23/02/1857 01/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les dues primeres rectificacions del cens d'electors segons la llei electoral de 1849.
Llistats dels inclosos i els exclosos en el cens segons la llei del 1854. 
Llistats de les baixes del cens per defunció, per no pagar suficients impostos o per canvi de domicili. 
Llistats d'altes del cens.
Llistats dels electors que poden votar en les eleccions per escollir un diputat a Corts el 25 i el 26 de març de l'any 1857.

Tema: Eleccions

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Rectificación / vide el boletín oficial número 116".

Paraules clau: Cens Elecció Estatal

-
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Any/expedient 1857/24

Títol formal: Espediente entrega del permiso de 6 armas que el Ayuntamiento tenia concedido por el excelentísimo señor 
Capitán General. Á 4 de marzo.

Data: 03/03/1857 26/03/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Comandància Militar de Mataró en què sol·licita a l’Alcaldia del Masnou el nombre d'armes que té i qui li va atorgar la 
llicència.
L'Alcaldia tramet les dades sol·licitades i posa a la seva disposició totes les armes del Comú.
Circular de la Comandància Militar de Mataró, en què informa que el capità general ordena que totes les llicències d'armes s'han de 
sol·licitar al governador civil de la província.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat del personal treballava a l'Ajuntament del Masnou l'any 

Paraules clau: Armes Permís Vigilància Municipal

-

Any/expedient 1857/25

Títol formal: Espediente de don Juan Olivé y Millet sobre construcción. Á 10 de marzo.

Data: 12/08/1846 04/03/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa presentada a l'Alcaldia del Masnou per Joan Oliver i Millet, propietari d'un 
terreny en el carrer Sant Agustí
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar la petició. Informes de l’arquitecte.
Decrets municipals pels quals s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte i el plànol 
general de la població. Plec de condicions haurà de seguir el peticionari per construir la casa. 
Còpies del Reial Decret del 12 d'agost del 1846 i de la circular de la Província del 10 de març del 1856 en què s'obliga a l'elaboració 
d'un plànol geomètric general de la població en què constin tots els carrers que hi ha i els projectats, i que es lliuri una còpia 
d'aquest plànol a la Diputació Provincial.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1857/26

Títol formal: Espediente de Antonio Bosch y Forgas, herido en San Martín de Provensals. Á 12 de marzo.

Data: 11/03/1857 28/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l’Alcaldia de Sant Martí de Provençals a la del Masnou de l'agressió que patí Antoni Bosch i Fargas. El jutge de 
primera instància ordena que el metge Antoni Basomba faci un informe sobre l'estat de salut d'Antoni Bosch els mesos de març i 
d'abril de l'any 1857.
Notificació de la curació d'Antoni Bosch lliurada per l'Alcaldia del Masnou a la de Sant Martí de Provençals i al Jutjat de Primera 
instància de Mataró.
Jutjat de Mataró sol·licita que Antoni Bosch es presenti a declarar sobre les agressions que patí a mans de Josep Ros.
L'Alcaldia informa que Antoni Bosch està de viatge a Manresa i quan torni anirà a declarar.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 10 de marzo".

Paraules clau: Ordre/Públic Baralla

-

Any/expedient 1857/27

Títol formal: Espediente sobre paralización de los trabajos en las fábricas. Á 14 de marzo.

Data: 13/03/1857 14/03/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Capitania General de l'estat major de Catalunya enviada a l’Alcaldia del Masnou en què sol·licita informació sobre les 
fàbriques, el nombre d'obrers que hi treballen, el nombre d'obres aturats de la població i el sexe i l'edat dels obrers.
L’Alcaldia li tramet un informe amb les dades que sol·licita, a més a més del nom dels directors i encarregats de les fàbriques.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels electors del districte electoral del Masnou sense datar.

Paraules clau: Obrer Fàbrica Control

-
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Any/expedient 1857/28

Títol formal: Espediente sobre que se conducía desde Arenys á presidio á Tarragona en marzo de 1843. Á 16 de marzo.

Data: 13/03/1857 21/03/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: El Jutjat de primera Instància de Mataró reclama el certificat en què consta la pernoctaria del pres Martí Valls i Giralt al Masnou en el 
trajecte entre la població d'Arenys i la presó de Tarragona. L'alcaldia es justifica pel retard del lliurament de la còpia del rebut en què 
l’alcalde fa poc ha jurat el càrrec, en què l'arxiu municipal està desordenat i en què el pres va restar a Alella de Mar quan encara era 
un barri d'Alella.
El Jutjat notifica el retorn de l'original del rebut que li va sol·licitar.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Martín Valls i Giralt".
Referència al desordre de l'arxiu municipal.

Paraules clau: Presos Transport Alella/Mar

-

Any/expedient 1857/29

Títol formal: Espediente sobre alteración en el reglamento de la Sociedad de Quintas. Á 15 de abril.

Data: 15/11/1856 30/04/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per la junta General de la "Sociedad de Socorros Mutuos para la Quinta del Masnou" al governador de la 
Província en què sol·licita rectificar un article referent a la quota que paguen els matriculats de mar.
Informe de l’Alcaldia al governador civil de la província sobre el "Montepío bajo la invocació de San Antonio de Padua del Masnou 
para el socorro de las enfermedades", creat l'any 1848, que es transformà en una "Sociedad de Socorros de Quintas" l'any 1853.
L’Alcaldia s'excusa per no trametre el llistat dels matriculats de mar que estan inscrits en la societat.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'encarregat de cobrar els bagatges al Masnou

Paraules clau: Quinta Associació Marinos

-

Any/expedient 1857/30

Títol formal: Espediente sobre origen y progresos en el establecimiento de las Hermanas de la Escuela Pía. Á 15 de mayo.

Data: 01/05/1857 15/05/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la comissió Provincial d'instrucció Primària en què sol·licita a la comissió local del Masnou un informe sobre l'establiment 
i l'evolució de l'escola de nenes regentada per Germanes Escolàpies.
Informe tramès per l'alcaldia en què consta com i qui la va crear l'escola pública per a nenes l'any 1848, com passà a ser de l'ordre 
de les germanes escolàpies, les matèries que s'imparteixen i com es manté la institució.

Tema: Ensenyament

Observacions:

Paraules clau: Centre Privada Mestre Temari

-

Any/expedient 1857/31

Títol formal: Formación de la matricula de subsidio para el año 1857. Á 20 de mayo.

Data: 20/12/1854 22/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 116

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat d’alta i baixes de la matrícula dels anys 1856 i 1857. llistats de les rectificacions de la matrícula fetes en 1856 i 1857. 
Llistat dels industrials que hi ha al Masnou l'any 1856.
Reclamacions de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de les quantitats impagades pel subsidi l'any 1856 i del pagament de la 
matrícula l'any 1857.
Peticions d'alta i baixa de la matrícula pel subsidi industrial i de comerç dels anys 1856 i 1857. Peticions de rebaixa de la matrícula. 
Informes de l'Alcaldia i resolucions de les peticions. Notificacions de les baixes de la Matrícula a l'Administració Principal d'Hisenda 
Pública. 
Comptes del repartiment de la matrícula. Certificacions de vendes de vaixells.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Repartició Marinos

-
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Any/expedient 1857/32

Títol formal: Espediente para que Ayuntamiento pase a recoger los Kempis de la estinguida Milícia Nacional depositados 
en la maestranza de artilleria. Á 4 de junio.

Data: 29/05/1857 04/06/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província de Barcelona en què ordena a l’Alcaldia del Masnou que nomeni un comissionat pera recollir els 
materials de la milícia Nacional que lliurà en la Mestrança d'Artilleria abans que es facin malbé.
L’Alcaldia escull a Francesc Ballvé, conserge de l'Ajuntament.
Nomenament de Francesc Ballvé com encarregat de recollit els Materials en la Mestrança.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: MilíciaNacional Subministrament

-

Any/expedient 1857/33

Títol formal: Testimonio de los productos de propios. Á 15 de junio.

Data: 15/06/1857 15/06/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions dels productes, aprovats pel Govern Civil de la Província, de la subhasta de l'arrendament dels béns propis per a l'any 
1857.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Propios 5710 / Contribuciones 119 / Corresponde por 20% 1118 reales 20 / Pagados".

Paraules clau: Propis/Arbitris Arrendament Comptes

-

Any/expedient 1857/34

Títol formal: Espediente de Francisco Maristany y Ramentol y Pedro Roses y Mitjans. Á 18 de junio.

Data: 12/06/1857 17/06/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província de Barcelona en què informa de l'acceptació de les peticions d'exoneració del seu càrrec com a 
membres del consistori municipal de Francesc Maristany i Ramentol, i de Pere Rosés i Mitjans, i en què nomena a Francesc 
Maristany i Galceran com a substitut del primer.
Notificació lliurada als dos peticionaris en què se'ls informa que la seva petició ha estat acceptada.
Notificació a Francesc Maristany del seu nomenament com alcalde primer del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exoneració Regidor Alcalde

-

Any/expedient 1857/35

Títol formal: Espediente de la fiesta del patrón titular San Pedro. Á 25 de junio.

Data: 22/06/1857 25/06/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per celebrar balls i construir un envelat per la festa 
patronal de Sant Pere de l'any 1857, davant la casa de Joan Fontanills entre el ferrocarril i la platja. 
Acceptació de la petició per part de l'Alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància i doni el vistiplau el Gremi 
de mareantes. 
Petició al caporal dels mossos d'esquadra de Sabadell de 5 homes per vigilar la celebració.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un fragment d'un judici de conciliació entre José Valentín i Pablo 
Juvany del 1857.

Paraules clau: Ball Festivitat Ordre/Públic Judici

-

Any/expedient 1857/36

Títol formal: Espediente de Francisco Maristany y Galceran, teniente primero de alcalde. Á 16 de julio.

Data: 20/06/1857 26/07/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Francesc Maristany i Galceran al Govern Civil de la Província en què sol·licita l'exoneració del càrrec perquè 
ha passat a residir a Barcelona.
Reclamació de la resta de membres del consistori aquesta petició en què al·leguen que la situació que justifica Francesc Maristany 
és la de la majoria dels membres marins del consistori.
Resolució del Govern Civil per la qual s'accepta la petició.
Retorn per part de Francesc Maristany de les insígnies que li foren lliurades quan va jurar el càrrec.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un fragment d'un judici de conciliació entre José Valentín i Pablo 
Juvany del 1857.

Paraules clau: Exoneració Marinos Regidor

-
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Any/expedient 1857/37

Títol formal: Espediente de desaució del encabezamiento de consumos de 1858. Á 17 de julio.

Data: 07/01/1857 06/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels drets de consums que es cobren al Masnou, llistat de les dades que afecten al càlcul dels drets de consums, llistat de les 
quantitats que es recaptaren en el primer semestre de 1857. Previsió de la recaptació dels drets de consums per l'any 1858. 
Atorgament de la recaptació dels drets de consums a l’Alcaldia del Masnou al Masnou per part de l'Administració Principal d'Hisenda 
Pública de la Província.
Reclamacions de l'alcaldia a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita el perquè de la pujada de 
l'impost de consums per l'any 1858.
Acords dels veïns de l'encapçalament dels drets de consums i la seva notificació a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la 
Província.
Elecció comissió repartiment i recaptació dels drets de consums per l'any 1858.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Ha quedada ajustado á 50 mil el 17 de julio"

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1857/38

Títol formal: Espediente de establecimiento de un casino con título "Unión del Masnou". Á 18 de julio.

Data: 30/06/1857 04/08/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per un grup de veïns del Masnou al governador civil de la província en què sol·liciten un permís per obrir un 
casino que volen anomenar "La Unión del Masnou" i l'aprovació del seu reglament. Conté reglament imprès i cartell.
El governador sol·licita un informe a l’alcalde. Informe presentat per l’alcaldia sobre la nova institució. Aprovació de la creació de la 
institució i el seu reglament per part del governador civil.
Notificació d'aquesta acceptació als socis del nou casino per part de l'alcalde.
Reglament aprovat del "Casino Porvenir", creat al Masnou l'any 1857, i ban municipal que informa de les normes de règim interior de 
la societat.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Associació Reglament

-

Any/expedient 1857/39

Títol formal: Autorización para tirar a la Rodela. Á 19 de julio.

Data: 11/07/1857 19/07/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per un grup de joves del Masnou al Govern Civil de la Província per a jugar a la rodella i destinar els beneficis a 
la Societat de Quintes.
Resolució del Govern Civil en què s’accepta la petició. Notificació de l'acceptació per part de l’Alcaldia al representats dels joves.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Joc Permís Quinta

-

Any/expedient 1857/40

Títol formal: Espediente del vidium tuberi. Á 29 de julio.

Data: 01/09/1857 30/09/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Creació i elecció dels perits per quantificar les destrosses que ha ocasionat la plaga de l'oïdi a la collita de raïm del Masnou. 
Informes dels perits i testimonis. Llistat dels propietaris afectats per l'oïdi del Masnou. Llistat dels propietaris que tenen vinyes i les 
quantitats que paguen per les contribucions i el producte d'un anys sense plaga. Exposició pública de les dades dels efectes de la 
plaga.
Informe tramès de l’Alcaldia del Masnou a l'Administració Principal d'Hisenda de la Província sobre els efectes de la plaga. 
Reclamació de l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita una rebaixa de les contribucions de l'any 1857 per pal·liar els efectes de l'oïdi.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del pagament fet per l'Alcaldia del Masnou a Dolors Colomer el 
desembre de 1856.

Paraules clau: Plaga Collita Impost Mestre

-
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Any/expedient 1857/41

Títol formal: Espediente de niños y niñas declarados como pobres para ir á la escuela gratis. Á 30 de julio.

Data: 28/11/1856 30/07/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme o de filiació (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades 
l'adreça) presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la 
gratuïtat de les classes i el material.
Acord de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten el llistats de nens i de nenes que han presentat una sol·licitud i si 
han estat o no admesos com a pobres l'any 1857.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat de les persones treballen a l'Ajuntament del Masnou 
especificant-ne el sou l'any 1857.

Paraules clau: Beques

-

Any/expedient 1857/42

Títol formal: Espediente de Luiza Gonzaga Colomer. Directora del colegio de las Hijas de Maria. Á 31 de julio.

Data: 17/08/1857 30/09/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de Lluïsa Gonzaga Colomer, directora de l'escola femenina regentada per germanes Escolàpies, a l'Alcaldia del Masnou 
en què sol·licita el permís per construir un edifici per l'escola pública i internat en el carrer Rastillo costejat per un particular. 
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte. Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte i el 
plànol general de la població.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 1855 sobre permís de Jaume Coll de vendre carn.

Paraules clau: Centre Privada Obra Carn

-

Any/expedient 1857/43

Títol formal: Parte semanal de sanidad. Á 10 de agosto.

Data: 08/08/1857 18/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia de Mataró enviada a la del Masnou en què li ordena que li enviï setmanalment un comunicat de l'estat sanitari 
de la població.
Llistats dels comunicats de sanitat enviats a l'alcalde de Mataró entre el 10 d'agost i el 18 de setembre de l'any 1857 informant-lo de 
la inexistència de cap anomalia. Comunicat tramès per l’alcalde a l’Alcaldia de Mataró en què informa que no hi hagué cap novetat 
sanitària la setmana del 10 d'agost del 1857

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanitat Control

-

Any/expedient 1857/44

Títol formal: Títol oficial de José Riera y Duran. Á 21 de agosto.

Data: 31/06/1857 31/06/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de farmacèutic de Josep Riera i Duran, amb el qual obté el permís per exercir en qualsevol població, del 1856.

Tema: Sanitat

Observacions: Dintre de l'expedient en el document simples només consta mes i any d'elaboració per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Títol/Oficial Farmacèutic

-

Any/expedient 1857/45

Títol formal: Espediente sobre recaudación e inversión de fondos de la Milícia Nacional. Á 6 de setiembre.

Data: 06/09/1857 06/08/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels expedients de secretaria de l'any 1856 en els quals s'han tractat temes relacionats amb la Milícia Nacional.
Estat tramès per l'Alcaldia del Masnou al governador civil de la província de les recaptacions i inversions fetes per l'Alcaldia en la 
Milícia Nacional l'any 1857.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: MilíciaNacional Impost Recaptació

-
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Any/expedient 1857/46

Títol formal: Espediente sobre la conducta del paisano Francisco Sisa y Manent. Á 9 de setiembre.

Data: 06/09/1857 09/09/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Capitania General de Catalunya en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou totes les dades que tingui sobre Francesc 
Sisa i Manent, persona subjecte a vigilància.
L'Alcaldia li tramet un llistat amb totes les dades que ha pogut recollir (quan va arribar al Masnou, quan de temps s'hi va estar, el 
seu lloc de treball).

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presos Transport

-

Any/expedient 1857/47

Títol formal: Espediente de instancias resueltas. Á 16 de setiembre.

Data: 28/07/1855 30/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 67

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades entre 1855 i 1857 de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, reixes de jardins, 
casetes per l'hort, trams de mines o clavegueram en els carrers Rastillo, Santa Ana, Quintana, Principal, Sant Cristòfol, del Carme, 
Lavadero, Adra, Ginesta, Sant Felip, Sant José, la Deseada, Sant Pere, Baja, presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Josep Rosés 
i Maristany, Josep Feu, Miquel Arnau, Jaume Pla i Fornells, Martí Casals, Agustina Coll, muller de Francesc Sala, Agustín Maristany 
i Mitjans, Nicolau Puyol, Josep Oliver i Companyia, Teresa Santjoan i Millet, Tomàs Ferrer i Maristany, Pau Maristany, Maria Alsina i 
Maristany, Tomàs Ferrer, Pere Bertran Millet, Francesc d'Assis Estaper, Melcior de Palau i Soler, Josep Alaix, Rosa Sánchez, 
Francesc Vidal, Pau Matas, Josep Millet Isern, Andreu Palau, Josep Roca i Maristany, Pere Pagès i Orta, Ignasi Cullell, Esteve 
March.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca, arquitecte, o a Josep Canudas, mestre d'obres, representants de l'Alcaldia. 
Informes de l’arquitecte o el mestre d'obres. Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Copìas".

Paraules clau: Obra Privada Clavegueram

-

Any/expedient 1857/48

Títol formal: Espediente para la construcción de cinco travesaños en el Camino de la Serra o de Alella. Á 20 de setiembre.

Data: 02/09/1857 19/09/1857

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord de l'Alcaldia del Masnou en què s'estableix que s'executaran les obres de millora del Camí de la Serra o d'Alella. Llistat de 
despeses i comptes del cost de les obres de millores que s'han pagat a Andreu Palau, encarregat de les obres.
Petició d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Teresa Santjoan i 
Millet. Decret municipals pels qual s'accepta la petició.
Acord entre l'Alcaldia i Teresa Santjoan Millet de construir tres travessers més quan es facin les obres de millora del Camí de la 
Serra.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels censos que es paguen al Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "Constructor Andrés Palau".
El secretari aprofita com a esborrany d'un document de l'expedient el full d'un altre esborrany que tracta sobre l'atropellament pel 
ferrocarril d'un nen de 4 anys.

Paraules clau: Via/pública Reparació Atropellament

-

Any/expedient 1857/49

Títol formal: Espediente sobre la muerte natural de Jayme Manuel Tost en Lloret el 19 de setiembre. Á 21 de setiembre.

Data: 20/09/1857 20/09/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l'Alcaldia de Lloret de Mar a la del Masnou de la mort natural, a l'Hospital de Lloret, de Jaume Manuel i Tost perquè ho 
notifiqui als seus familiars.

Tema: Sanitat

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Defunció

-
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Any/expedient 1857/50

Títol formal: Espediente sobre fabricación y operarios. Á 22 de setiembre.

Data: 26/08/1857 20/09/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats en què consten els fabricants de fils i teixits que hi ha al Masnou l'any 1857, dels fabricants que han presentat a l’Alcaldia, 
tot seguint una ordre del capità general de la província, un llibre registre i les cartilles dels seus treballadors. 
Rebut de 112 rals pagats pel secretari municipal a Ramon d'Abadal per les cartilles i els llibres registre que li ha venut.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Control Obrer Fàbrica

-

Any/expedient 1857/51

Títol formal: Espediente interrogatorio para formar la estadística del territorio. Á 28 de setiembre.

Data: 11/09/1857 16/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Comissió d'Estadística Permanent del Partit de Mataró enviada a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita que li retorni 
un imprès amb dades estadístiques sobre els cultius i les vies de comunicació omplert.
Còpies impresos omplerts i confirmació de la seva tramesa a la Comissió. Llistat dels tarongers i garrofers, de les terres de regadiu i 
de les varietats de cultius que hi havia al Masnou l'any 1857.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la relació de la carn consumida la Masnou entre 1 de gener i el 30 
de setembre de 1855.

Paraules clau: Estadística Via/Pública Terme Arbre Carn

-

Any/expedient 1857/52

Títol formal: Espediente para estraer las pitas, napales y otras plantas espinosas. Á 30 de setiembre.

Data: 30/09/1857 19/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany del decret municipal que obliga a treure dels jardins els arbres i les plantes espinoses perquè amaguen rates i altres 
animals transmissors de malalties.
Ban anunciant la publicació del decret.
Esborrany del llistat de cases en les quals hi havia plantes espinoses per carrers.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Arbre Disposició

-

Any/expedient 1857/53

Títol formal: Copia del título de farmacéutico de Jaime Casellas y Damilans. Á 3 de octubre.

Data: 03/10/1857 03/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Copia del títol de farmacèutic de Jaume Casellas i Damilans del 1846, amb el qual obté el permís per exercir en qualsevol població.

Tema: Sanitat

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.
Les tintes ferrogàliques han debilitat les fibres del document simple.

Paraules clau: Títol/Oficial Farmacèutic

-

Any/expedient 1857/54

Títol formal: Espediente de remisión de los recibos duplicados de los maestros. Á 4 de octubre.

Data: 06/04/1857 04/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les certificacions trimestrals en què consta el sou lliurat l'any 1857 al mestre i la mestra de les escoles públiques 
tramesos a la Comissió Provincial d'Instrucció i un esborrany de la certificació del primer trimestre.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mestre Nòmina

-
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Any/expedient 1857/55

Títol formal: Espediente de Pedro Manau para que se le releve del cargo de concejal. Á 5 de octubre.

Data: 15/09/1857 05/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Pere Manau al Govern de la Província en què sol·licita la seva exoneració del càrrec de regidor tot al·legant 
que ja no viu en el poble i per la seva professió de mariner no està mai en la població.
El Govern Polític estudia el cas, l'Alcaldia del Masnou fa un informe sobre la petició en què rebat les justificacions presentades pel 
peticionari. Resolució del Govern de la Província que denega la petició però accepta el fet que si ha de viatjar li atorgarà 
excedències.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau: Exoneració Regidor Marinos

-

Any/expedient 1857/56

Títol formal: Bagages. Á 8 de octubre.

Data: 11/01/1857 08/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padró de les cavalleries i cavalls que hi ha al Masnou l'any 1857 i llistat dels veïns que han de pagar el serveis de bagatges.
Llistat dels bagatges facilitats per l’Alcaldia per a la conducció de presos i malalts l'any 1857.
Notificació a l'Alcaldia del Masnou de l'encarregat del lloguer del serveis de bagatges per l'any 1857.
Peticions de 5 serveis de bagatges a l’Alcaldia del Masnou.
Reclamacions de l'Alcaldia de Mataró a la del Masnou del pagament dels serveis de bagatges.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Transport Cavall Impost

-

Any/expedient 1857/57

Títol formal: Espediente de solicitud de licencias de uso de arma y cazar. Á 10 de abril.

Data: 12/01/1857 18/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de bona conducta fet per l'Alcaldia del Masnou perquè obtingui el permís d'armes i caça a Felip Bernadas i Madorell.
Petició i decret acceptació d'un permís d'armes i caça de Josep Alaix.
Concessió de u llicències d'armes i caça des de la Comandància Militar.
L'Alcaldia, responent a una circular anterior, informa a l'Ajudant Militar de Marina del Masnou i al comandant militar de Mataró dels 
permisos d'armes i caça vigents en la població.
Llistat de les llicències de caça concedides par l'Ajudant Militar de Marina del Masnou a quatre mariners.
Llistat dels veïns que han sol·licitat el permís d'armes i caça o la seva renovació.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Armes Permís

-

Any/expedient 1857/58

Títol formal: Registro de comunicaciones recibidas y remitidas. Á 4 de noviembre.

Data: 04/11/1856 10/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany amb 146 entrades del registre d'entrades i sortides de correspondència de l'Alcaldia del Masnou amb el Govern Civil de la 
Província de Barcelona del novembre del 1856 al novembre del 1857.
Esborrany amb 84 entrades del registre d'entrades i sortides de correspondència de l'Alcaldia del Masnou amb altres corporacions, 
autoritats estatals, militars i institucions del novembre del 1856 al novembre del 1857.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Correspondènci
a

-
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Any/expedient 1857/59

Títol formal: Espediente para la distribución de 2000 reales entre los pobres naturales del Masnou que la Sociedad la 
Masnouense ha remitido. Á 5 de noviembre.

Data: 18/10/1857 04/10/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Societat la Masnouense d’Assegurances Marítimes en què informa a l'Alcaldia del Masnou que per celebrar la seva 
constitució ha decidit, com un ajut a la beneficència, lliurar entre els pobres de la població 2.000 rals de billó.
L'Alcaldia li tramet una felicitació per la seva decisió en nom de tota la població.
Llistat de la distribució dels 2000 rals entre els pobres naturals del Masnou el 4 de novembre del 1857, en què s'especifica el nom 
del pobre i la quantitat que li lliuren.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels mosos quintats sense especificar l'any.
Nota del secretari en la camisa: "Individuos / don Pedro Roca, alclade presidente / don Pablo Busca, cura párroco / don Antonio 
Basomba / don José Baroy / don José Antonio Estapé / don Pablo Pagés y olivé / Día 5 de noviembre 1857, fue repartida esta 
cantidad".

Paraules clau: Beneficència Donació Empresa

-

Any/expedient 1857/60

Títol formal: Informe del espediente del vidium de Premià de Mar, idem de Tiana, idem de Alella idem de Sant Pedro de 
Premià. Á 11 de noviembre.

Data: 06/10/1857 11/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Administració Principal de Hisenda Pública de la Província en què sol·licita que l’Alcaldia del Masnou faci un informe dels 
danys en les collites provocats per l'oïdi en els pobles de Tiana, Alella, Premià de Mar i Sant Pere de Premià, per decidir si accepta 
o no la rebaixa de contribucions i impostos.
Informes en què l'Alcaldia del Masnou verifica les dades presentades per les alcaldies d'aquests quatre pobles sobre els danys.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels camins veïnals del Masnou.

Paraules clau: Plaga Collita Tiana Alella Premià

-

Any/expedient 1857/61

Títol formal: Espediente para que se mande cerrar la botica de farmacia que regenta Martín Anautó. Á 12 de noviembre.

Data: 24/10/1857 12/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Subdelegació de Farmàcia del Partit de Mataró en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou que confirmi si Martí Anauto 
està regentant una farmàcia al barri d'Ocata sense títol.
L'Alcaldia respon que la farmàcia és propietat de Josep Riera i Duran, i que en Martí Anautó n'és el dependent.
El Govern de la Província ordena que no es sancioni la farmàcia però que es vigili que realment en Josep Riera regenti 
personalment la farmàcia.

Tema: Sanitat

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels veïns que no han pagat el subsidi l'any 1855.

Paraules clau: Ocata Farmacèutic

-

Any/expedient 1857/62

Títol formal: Espediente sobre pago de carreteras de 1854. Á 14 de noviembre.

Data: 06/10/1856 26/10/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en les quals informa a l'Alcaldia del Masnou que li expedirà 
un constrenyiment per no haver pagat el descompte de carreteres de l'any 1855.
Llistats de la recaptació entre 1855 i 1856 de la Diputació Provincial per l'impost de carreteres.
Reclamacions presentades per l'Alcaldia del Masnou sobre el constrenyiment d'unes quantitats dels anys 1854, 185 i 1856 que no li 
pertocaven.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.
Dintre de l'expedient hi ha un exemplar del "Diario de Barcelona" del dilluns 8 de setembre de 1856, número 252.
Nota del secretari en la camisa: "Pide la Administración 5665 reales 19 / Y sólo son 4909 reales 59".

Paraules clau: Contribució Reparació Via/Pública Constrenyiment Recaptació

-
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Any/expedient 1857/63

Títol formal: Espediente para formar el apèndice al amillaramiento y resumen de la riqueza. Á 18 de noviembre.

Data: 04/09/1857 18/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Resum general dels contribuents de l'impost de béns immobles, cultius i ramaderia del Masnou.
L'Alcaldia del Masnou s'excusa a l'administració Principal d'Hisenda Pública pel retard en el lliurament del padró de la riquesa de 
l'any 1857.
Ban municipal en què es sol·licita als veïns que presentin les declaracions jurades dels canvis de propietat i riquesa per elaborar el 
padró de riquesa que serà la base per a la repartició de l'impost territorial de l'any 1858.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Impost Recaptació Repartició

-

Any/expedient 1857/64

Títol formal: Espediente sobre que no se oyen reclamaciones á los matriculados que entran en el sorteo. Á 21 de 
noviembre.

Data: 21/10/1857 26/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província en què informa a l'Alcaldia del Masnou de les reclamacions i l'obligació de seguir les seves 
especificacions referents a l'elaboració de les llistes de quintos i com evitar que els mariners hi apareguin.
L'Alcaldia respon quines consideracions adopten per elaborar les llistes i el perquè incorporen els mariners.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Marinos Quinta

-

Any/expedient 1857/65

Títol formal: Espediente de divorcio interino entre Mateo Millet i Bertran y Amalia Bertran i Milet. Á 23 de noviembre.

Data: 20/11/1857 23/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Circular del Tribunal Eclesiàstic de la diòcesis de Barcelona en què notifica al jutge de pau del Masnou que s'ha ratificat la separació 
interina davant de testimonis el 23 de novembre entre Mateu Millet i Bertran i Amàlia Bertran.
Acte i diligències de notificació del divorci als sol·licitants.
Compte de les despeses de la causa de la separació interina.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del resum de la riquesa territorial del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "Notificación con copia del día 23 de noviembre".

Paraules clau: Divorci

-

Any/expedient 1857/66

Títol formal: Espedientes de personas procedentes de las cárceles de la capital. Á 24 de noviembre.

Data: 24/11/1857 02/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions de la Presó Nacional de Barcelona en què especifica el delicte comès i qui ha autoritzat la seva llibertat dels presos 
Francesc Sisa i Sebastià Sendra.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: " Día 24 de noviembre don Sebastián Sendra / día 2 de diciembre don Francisco Sisa y Manent".

Paraules clau: Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1857/67

Títol formal: Espediente sobre pago de censos y censales que el Ayuntamiento presta a manos muertas. Á 25 noviembre.

Data: 23/11/1857 30/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de Barcelona en què demanen a qui han de pagar els censos i 
censals establerts després de la desamortització de l'1 de maig del 1855.
L'Administració de Béns Nacionals respon que els han de pagar a les comunitats o persones a qui havien estat establerts 
inicialment.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Censos / al cura párroco de Sardañola (Cerdañola) / al beneficiario tercero de Santa Tecla / al 
Gobierno / a la comunidad de presbíteros de Mataró / a las monjas carmelitas de Mataró / a ellos".

Paraules clau: Cens Censos Desamortització Clergat

-
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Any/expedient 1857/68

Títol formal: Espediente del nacimiento de un prícipe. Á 28 noviembre.

Data: 29/11/1857 01/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal per celebrar un tedèum amb la participació de les autoritats i principals veïns del Masnou el 6 de desembre del 
1857 per celebrar el naixement del Príncep d'Astúries.
Imprès full suplement del Diari de Barcelona del 29 de novembre del 1857 notificant el naixement del Príncep d'Astúries.

Tema: Administració general

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Día 28 de noviembre á las 10 y 1/4 de la noche / Vide Boletín Oficial número 291".

Paraules clau: Protocol Religió Naixement Celebració

-

Any/expedient 1857/69

Títol formal: Espediente para el arriendo de los derechos de consumos del Masnou para los años de 1858, 1859 y 1860 
bajo tipo de 85000 reales. Á 11 de diciembre.

Data: 13/11/1857 04/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província enviades a l'Alcaldia del Masnou en què li tramet exemplars 
de l'anuncia de la primera i segona subhasta per l'arrendament dels drets de consums al Masnou dels anys 1858, 1859 i 1860, amb 
els plecs de condicions.
L’Alcaldia respon que els ha exposat públicament en un lloc molt visible.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Primer y únicamente el 3 de diciembre en pliego cerrado / sobre el tipo de 85000 reales vellón / 2º y 
único remate el día 11 de diciembre de once á 12 de la / mañana tipo 52500 reales de vellón".

Paraules clau: Arrendament Impost Consums

-

Any/expedient 1857/70

Títol formal: Borradores de sesiones. Á 14 de diciembre.

Data: 03/01/1857 22/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de les sessions ordinàries de l'Ajuntament del Masnou entre el 3 de gener del 1857 i el 22 de març del 1857. Inclouen 
dades sobre repartició i recaptació d'impostos, com pagar les despeses addicionals de l’Alcaldia, la defensa dels mestres d'obres en 
front dels arquitectes municipals i resolucions d’instàncies presentades pels veïns.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Obra Disposició Comptes Arquitecte

-

Any/expedient 1857/71

Títol formal: Espediente sobre sufraganeas, telégrafos eléctricos, casas solares, castillos, fuertes y cuarteles. Á 16 de 
diciembre.

Data: 16/01/1857 20/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del comandant militar de Mataró enviada a l'alcaldia del Masnou en què sol·licita informació sobre els punts de telègraf, els 
punts de vigilància òptica i elèctrics, les masies, els castell, quarters i torres de defensa que hi ha en la població.
L'Alcaldia respon l'enquesta especificant que té o no té la població.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Torre Fortificació

-

Any/expedient 1857/72

Títol formal: Documento en que consta ha sido borrado de la matrícula Juan Curell y Bertrán; Ramon Fábregas y Poch; 
Joseph de la Toya. Á 17 de diciembre.

Data: 27/07/1857 17/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació de la Comandància Militar de marina del Terç i Província de Barcelona en les quals declaren inútils pel servei a Joan 
Curell i a Ramon Fàbregas i Poch.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 24 de desembre del 1856 sobre pagament fet per l'Alcaldia del 
Masnou a Miquel Roses per la neteja de la població.

Paraules clau: Marinos Exèrcit Neteja Exempció

-
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Any/expedient 1857/73

Títol formal: Espediente sobre fábricas, nombres de los dueños y hombres, mujeres y niños empleados. Á 2 de diciembre.

Data: 18/12/1857 23/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Capitania General de l'Estat Major de Catalunya enviada a l’Alcaldia del Masnou en què sol·licita informació sobre les 
fàbriques de la població, els seus obrers i els seus propietaris
L’Alcaldia li tramet un informe amb les dades de les quatre fàbriques que hi ha al Masnou, el nom dels directors i encarregats i el 
nombre d'obrers que tenen.
Estat presentat a l’Alcaldia pels directors de les fàbriques "Maristany i Companyia" i "Sensat i Hermanos" en què especifiquen el 
nombre d'obrers que hi treballen i el sexe i edat dels treballadors.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del resum de la riquesa territorial del Masnou.

Paraules clau: Fàbrica Obrer Control

-

Any/expedient 1857/74

Títol formal: Espediente sobre muerte del niño Teodoro Pla y Millet por el ferrocarril. Á 26 de diciembre.

Data: 25/12/1857 27/12/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe tramès per l’alcalde del Masnou al governador civil de la província i al jutge de Primera Instància de Mataró de la mort del 
nen, Teodoro Pla i Olivé, atropellat pel tren el 25 de desembre del 1857.
Verificació de la identitat del nen davant de testimonis i tramesa de l'informe sobre l’enterrament en el cementiri del Masnou al jutge 
de Mataró.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Colocado en el nincho número 508 de poniente / en un baúl pintado de blanco"

Paraules clau: Ferrocarril Atropellament Defunció Cementiri

-

Any/expedient 1857/75

Títol formal: Espediente sobre heridas y muerte del niño Félix Maristany y Alsina de 4 años por el último tren que se dirigía 
a Barcelona. Á 28 de diciembre.

Data: 27/12/1856 01/01/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe tramès per l’alcalde del Masnou al governador civil de la província i al jutge de Primera Instància de Mataró de 
l'atropellament pel tren del nen, Félix Maristany Alsina, el 27 de desembre del 1857.
Informes dels metges Josep Baroy o Antoni Basomba que van tenir cura de les ferides de l'infant fins que es va morir.
 Notificació de la defunció al Jutjat.
Circular del Govern de la Província en què ordena que les autoritats municipals extremin la vigilància de les vies per impedir més 
accidents.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 27 de diciembre de 1856"

Paraules clau: Atropellament Defunció Ferrocarril

-

Any/expedient 1857/76

Títol formal: Espediente de la existencia de tabacos en los estancos. Á 31 de diciembre.

Data: 31/12/1857 01/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de la quantitat i tipus de tabac que hi havia en els estancs del Masnou regentats per: Joan Ribas i Humet, Magí Algarcilla, 
Joan Ribas i Prat, Antoni Duran, Jacint Ferrer i Marià Sampere el 31 de desembre del 1857 i el 31 de desembre del 1858. Llistat 
dels nous preus del tabac vigents a partir de l'1 de gener del 1858.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estanc Tabac Control

-

Any/expedient 1857/77

Títol formal: Espediente de los suministros á la torre telegráfica de Montgat.

Data: 29/05/1857 31/08/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions de les feines pagades a Francesc de Paula per les feines que feu en la torre telegràfica entre gener i març del 1857.
Llistats dels comptes dels subministres de la torre telegràfica de Montgat dels mesos de juliol a setembre del 1857.
Certificació de les provisions lliurades el maig del 1857 al segon terç de la guàrdia civil de la caserna de Sant Feliu de Llobregat

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Enero 622 reales 14 / Febrero 589 reales 2 / Marzo799 reales 32 / (subtotal) 2011 reales 14 / Julio 
811 reales 16 / Agosto 787 reales 24 / Setiembre 713 reales 12 / (subtotal 2312 reales 18 / Total 4323 reales 32".

Paraules clau: Torre Montgat Tiana Alella Teià

-
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Any/expedient 1857/78

Títol formal: Espediente de bautismos de solteros que viven en Barcelona.

Data: 07/02/1857 10/02/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per l’Alcaldia de Barcelona a la del Masnou en la que sol·licita que confirmi si Andreu Prades i Ginestos i 
Mauricio Bernat i Camarasa van ser batejats al Masnou.
Certificacions trameses per l'Alcaldia del Masnou a la de Barcelona en què consta la data i el lloc del bateig del dos homes i el nom 
del pares.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Quinta Lleva Exempció

-

Any/expedient 1857/79

Títol formal: Espediente de las entradas diariamente de las especies comprendidas al derecho de consumos.

Data: 01/01/1857 09/04/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de totes les entrades diàries de les espècies compreses en els drets de consums des del gener del 1857 fins a l'abril del 
1858. 
Esborranys de comptes.
Llistats del comerciants de carn de porc, en què s'especifiquen el nombre d'animals morts per cadascun d'ells en març del 1857.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès informatiu del col·legi de primera ensenyança dirigit per Jaume Feliu, en 
què s'especifiquen les matèries que s'estudien.

Paraules clau: Carn Consums Control Centre Mestre

-

Any/expedient 1858/01

Títol formal: Espediente de Gabriel Barrera. Á 1 de enero.

Data: 11/03/1857 10/11/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada al Govern de la Província en què sol·licita una rebaixa de la derrama general de l'any 1856. El Govern sol·licita 
un informe a l’Alcaldia sobre el cas. Informe presentat per l'Alcaldia en què justifica el perquè no li han de concedir la petició. Llistat 
de les propietats que té Gabriel Barrera al Masnou i les quantitats que li pertoca pagar per cadascuna d'elles. 
Resolució del Govern de la Província que accepta la rebaixa, notificació a l’Alcaldia del Masnou i a la de Teià perquè ho notifiqui a 
Gabriel Barrera.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Impost IndústriaComerç Teià

-

Any/expedient 1858/02

Títol formal: Espediente repartimientos de inmuebles y subsidios, modelos de talón para 1858. Matrícula de subsidio. Á 3 
de enero.

Data: 25/08/1857 27/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 50

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits repartidors de la matrícula, presentació de la matrícula de l'any 1858 a la secretaria perquè l'aprovin els veïns i al 
Govern Civil de la Província i a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província perquè l'aprovin.
Llistat de la matrícula del subsidi de l'any 1858 per classes. Esborrany en què consten altes i baixes de la matrícula del 1858.
Acord entre tots els farmacèutics del Masnou en el qual s'aprova que tots paguin la mateixa quantitat.
Lliurament dels llibres de talons de la contribució territorial de l'any 1858 a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província 
i presentació de la repartició de la contribució de béns immobles.
Reclamacions presentades per l’Alcaldia al Govern de la Província per la desproporció entre propietaris que ha rebut rebaixa de les 
contribucions pels efectes de l'oïdi i la resta de contribuents.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Repartició IndústriaComerç Farmacèutic Queixa

-
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Any/expedient 1858/03

Títol formal: Espediente de las obligaciones del basurero para los años 1855, 1856, 1857, 1858. Á 14 de enero.

Data: 05/11/1855 09/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plecs de condiciones elaborades per l'Alcaldia del Masnou, en el qual s'estableixen les condiciones i obligacions acceptades per 
Miquel Rosés Ortelano a fi d'obtenir la concessió de la neteja dels carrers, i plaça pública de la població en els anys 1855, 1856 i 
1857. Acceptació del Contracte per part de Miquel Rosés. Canvi de l'encarregat de la neteja de la població el febrer del 1858, fineix 
el contracte de Miquel Rosés i guanya la concessió Joan Barrera.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Neteja Municipal

-

Any/expedient 1858/04

Títol formal: Gastos que se han ofrecido en la formación del censo general de la población. Á 16 de enero.

Data: 15/06/1857 19/06/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les despeses ocasionades per l’elaboració del cens general de la població, llistat de les persones que el van elaborar i del 
seu sou.
Llistat de les despeses per nòmines del projecte de la rectificació del cens del juny 1857.
Tramesa de l’Alcaldia a la Junta de partit per a la formació del Cens de les cèdules d'inscripció i el llistat de les despeses.
El president de la junta respon puntualitzant: la documentació s'ha de lliurar, el nombre de còpies que s'han de lliurar i a qui li 
pertoca pagar les despeses.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cens Comptes

-

Any/expedient 1858/05

Títol formal: Espediente de José Bertran y Lloveras sobre construcción de una casa. Á 17 de enero.

Data: 18/07/1857 15/09/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentades a l'Alcaldia del Masnou per Josep 
Bertran, propietari d'un terreny en el carrer de Sant Jeroni.
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels listat dels electors elegibles pel càrrec de regidors municipals.

Paraules clau: Obra Privada Alineació

-

Any/expedient 1858/06

Títol formal: Espediente habono de vidium. Á 20 de enero.

Data: 16/01/1858 16/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat de les categories de contribuents del Masnou. Comptes.
Aprovació per part de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província de l'abonament de la quota de la contribució 
territorial que correspon a les vinyes, i sol·licita un llistat de la repartició de l'abonament entre els afectats per l'oïdi.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de les despeses de les escoles públiques del Masnou.
Dintre de l'expedient trobem un document que no li pertoca: La notificació a José Estaper i Cuyas de la celebració d'una nova 
votació per escollir als oficials de la companyia de la Milícia Nacional l'any 1855.

Paraules clau: Plaga Impost

-

Any/expedient 1858/07

Títol formal: Espediente sobre confinados y sujetos á la primera vigilància. Á 21 de enero.

Data: 27/01/1858 27/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat de l'alcalde del Masnou al Govern Civil de la Província en què l'informa que en el mes de gener de l'any 1858 al Masnou 
no hi havia cap persona subjecte a confinament o vigilància i que l'informarà si varia aquesta situació.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat d'obres i reformes fetes en un edifici, possiblement la Casa 
de la Vila, especificant-ne els costos de cadascuna d'elles. Sense datació.

Paraules clau: Confinament Control Presos

-
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Any/expedient 1858/08

Títol formal: Espediente de individuos separados de la matrícula de marina. Á 23 de enero.

Data: 20/01/1858 20/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació de la Comandància de Marina en què consta que Salvador Bonastre ha estat declarat inútil per ser matriculat de marina.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat de despeses de l'Alcaldia del Masnou sense datar.

Paraules clau: Marinos Exempció Exèrcit

-

Any/expedient 1858/09

Títol formal: Espediente del nombramiento del regidor síndico y señalamiento de los días y horas de celebrar las sesiones. 
Á 24 de enero.

Data: 02/01/1858 07/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys dels acords municipals en què es nomena el regidor síndic per l'any 1858 i es discuteix qui ha de ser l'encarregat de la 
dipositaria municipal.
Acceptació i cessió dels càrrec de dos regidors.
Alcaldia notifica al Govern Civil de la Província de l'elecció com a síndic i el seu nomenament de Francesc Olivé i Barba, de l'horari i 
la freqüència de les celebracions de les sessions.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Disposició Municipal Elecció

-

Any/expedient 1858/10

Títol formal: Sobre fondos de esceptuados de la Milícia Nacional. Á 27 de enero

Data: 13/01/1858 15/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província de Barcelona enviada a l'Alcaldia del Masnou reclamant els comptes de la recaptació al Masnou 
del fons d'exempts de la Milícia Nacional, les contribucions i els recursos destinats a sufragar-ne les despeses. 
L’Alcaldia respon que no s'ha recaptat cap recurs per aquesta finalitat i per això no pot enviar els comptes.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del producte ordinari dels béns propis del Masnou de l'any 1849.

Paraules clau: MilíciaNacional Comptes Contribució Exempció

-

Any/expedient 1858/11

Títol formal: Espediente para la formación de estadística de la riqueza agrícola, de la pecuaria y de los medios de 
transporte. Á 31 de enero.

Data: 05/01/1858 16/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de l'enquesta sobre els mitjans de transport terrestres, de la riquesa pecuària i agrícola de la població i la metodologia 
que s'ha de seguir per a la seva elaboració. Càlculs de les dades dels fulls estadístics i comptes.
Convocatòria de reunions de la Comissió Estadística amb els alcaldes i secretaris del partit. Impresos de l'estadística del territori del 
municipi anul·lats per incomplets.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'estadística de terrenys i cultius.

Paraules clau: Estadística Collita

-

Any/expedient 1858/12

Títol formal: Espediente de construcción de Gabriel Millet i Millet, Pedro Millet i Sust, Antonio Alsina i Poch. Á 2 de febrero.

Data: 07/08/1857 12/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a construir una paret en uns jardins de la Carretera Real presentades a l'Alcaldia del Masnou per 
Gabriel Millet i Millet, Pere Millet i Sust, Antoni Alsina i Poch, propietaris d'una casa en el carrer de Sant Jeroni. L’Alcaldia tramet les 
sol·licituds a l'enginyer en cap de carreteres, el qual fa un informe. Denegació de la petició i ordre de paralitzar les obres. Imposició 
d'una sanció als propietaris per seguir endavant amb les obres quan ho tenien prohibit. Reclamació de Pere Millet.
Govern Civil de la Província i l'enginyer en Cap ordena que s'anul·lin les sancions i es permeti l'obra.
Desacord entre l’Alcaldia i l'enginyer en Cap per l'alineació que han de seguir les cases en la Carretera Real, ja que l’Alcaldia acusa 
a l'enginyer de no seguir el plànol general.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Sanció Privada

-
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Any/expedient 1858/13

Títol formal: Espediente de Antonio Ribas para solicitar permiso para dirigir las aguas á la cloaca de Alsina. Calle de la 
Fuente. Á 4 de febrero.

Data: 20/02/1858 24/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir un tram de claveguera del carrer del Fuerte presentada a l'Alcaldia del Masnou per 
Eulàlia Pagès, muller d'Antoni Ribas.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició.
Certificació de consentiment de Joan Alsina, propietari de la claveguera que va des del carrer Sant Felip fins al mar passant pel 
carrer del Fuerte, en què consta que Antoni Ribas pot connectar-se a la claveguera Alsina.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Clavegueram

-

Any/expedient 1858/14

Títol formal: Espediente sobre perturbación del orden público y vecinos que usan armas. Á 7 de febrero.

Data: 17/02/1858 26/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província en què enumera les mesures que els alcaldes hauran de seguir per evitar problemes 
veïnals, aixecaments i protestes.
Tramesa de l’Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província del llistat de veïns que tenen la llicència d'armes i caça.
Llistat dels veïns que tenen llicència d'arma i caça diferenciant si són majors o menors de 50 anys i la seva professió.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Vide".

Paraules clau: Permís Armes Ordre/Públic

-

Any/expedient 1858/15

Títol formal: Espediente de devolución de las cèdulas de inscripción del censo de población. Á 10 de febrero.

Data: 13/02/1858 23/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Jutjat de Primera Instància del Masnou en què ordena que les cèdules del cens de població es lliurin en les secretaries 
dels ajuntaments i que els secretaris les conservin fins que es retornin al Jutjat.
L’alcalde del Masnou informa al jutge de Mataró que el vigilant Francesc Ballvé ja ha recollit les cèdules i les ha portat a la secretaria 
municipal.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cens

-

Any/expedient 1858/16

Títol formal: Espediente para que se preste todo auxilio á los peones camineros, y se vigile la conservación del arbolado. 
Á 20 de febrero.

Data: 16/02/1858 21/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província en què ordena que es tinguin cura dels camins i carreteres generals perquè té notícia de 
desperfectes que no s'han arreglat, i alhora, sol·licita que es controli el treball dels peons que fan les obres de millores.
L’Alcaldia del Masnou respon que des del Masnou sempre s'ha vetllat pel bon estat de les vies de comunicació i els treballadors del 
ram de camins i obres públiques.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/Pública Reparació Treballador

-

Any/expedient 1858/17

Títol formal: Parte mensual de multas. Á 4 de marzo.

Data: 11/03/1858 02/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicats tramesos per l'alcalde del Masnou a l'administrador de rentes de Mataró en què l'informa de la inexistència de multes el 
mes de febrer de 1858 i de la sanció imposada a Francesc Molina el mes d'abril de 1858.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/Públic Sanció

-
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Any/expedient 1858/18

Títol formal: Espediente reservado. Á 16 de marzo.

Data: 26/03/1858 26/03/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada pel Govern de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del Masnou informant de la circulació pels pobles de la 
província de fulletons i llibres socialistes, a més a més, ordena que es vigili si ja han arribat al Masnou, qui els ha portat, es requisin i 
s'eviti que circulin més.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obrer Ordre/Públic

-

Any/expedient 1858/19

Títol formal: Notícias y comunicaciones con los colindantes. Á 18 de marzo.

Data: 10/03/1858 10/03/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estadística enviada per l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província amb les respostes de l'enquesta, publicada en una 
circular, en el Butlletí Oficial de la Província número 54 del 1858, en la qual es demanen dades sobre transport, carreteres i les 
distàncies que separen la població dels pobles veïns.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Via/Pública Ferrocarril

-

Any/expedient 1858/20

Títol formal: Escritura de afianzamiento de 6000 reales vellón por Salvador Velazco y Giménez. Á 20 de marzo.

Data: 24/03/1858 27/03/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiança presentada a l'Alcaldia del Masnou per Martí Tay i Riera on es declara fiador, dels 6000 rals de billó que ha de pagar per la 
quinta general de l'any 1858, de Salvador Velasco i Giménez mentre estigui de viatge a Buenos Aires.
Carta del notari Esteve Castellar al secretari de l'Ajuntament, Bonaventura Feu, informant de l'existència d'una escriptura de fiança 
anterior.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient s'adjunta un esborrany amb dades personals de Gabriel Corchs i els seus germans.

Paraules clau: Fiança Marinos Quinta

-

Any/expedient 1858/21

Títol formal: Espediente sobre la conducta y demás circunstàncias de Francisco Sisa y Manent. Á 26 de marzo.

Data: 06/03/1858 09/03/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern de la Província en què sol·licita a l’Alcaldia del Masnou un informe sobre la conducta de Francesc Sisa i Manent, 
després de empresonat a Girona.
Informe de l’Alcaldia en què consten totes les dades que es tenen de Francesc Sisa i Manent.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Presos Vigilància

-

Any/expedient 1858/22

Títol formal: Espediente para que se evite la profanación y robos en las iglesias. Á 31 de marzo.

Data: 29/03/1858 31/03/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Promotor fiscal del Jutjat de primera Instància de Mataró enviada a l’Alcaldia del Masnou en què ordena que l'alcaldia i 
el rector de la parròquia incrementin la vigilància en les esglésies i santuaris del Masnou per evitar robatoris i vandalismes.
El Síndic del Masnou respon que el rector ja ha estat informat de la disposició referent a la vigilància, que es vetllarà perquè es 
compleixi i se l'informarà si es produeix cap incident.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Parròquia Robatori Vigilància

-
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Any/expedient 1858/23

Títol formal: Impresos para los estados trimestrales de nacidos, casados y defunciones. Á 4 de abril.

Data: 01/04/1858 07/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats del primer, segon i tercer trimestre de l'any 1858 dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten 
en la parròquia del Masnou, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat al secretari.
Dintre de l'expedient s'adjunten 4 impresos en blanc per l'elaboració de l'estadística.

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1858/24

Títol formal: Espediente de Jayme Feu y Roca. Á 6 de abril.

Data: 19/06/1857 29/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una paret per tancar el jardí presentada a l'Alcaldia del Masnou per Jaume Feu i Roca, 
propietari d'una casa en el carrer Adra que arriba al carrer Quintana.
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte. Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Reclamació de Jaume Feu en què es queixa que la paret és massa baixa. Reclamació del Govern de la Província en què sol·licita el 
perquè no se l'ha informat de la petició. Informe de l’Alcaldia en què es justifica la seva actuació.
Peticions dels veïns del carrer Quintana a l'Alcaldia del Masnou en què sol·liciten obrir una porta en les parets dels seus jardins. 
Decret municipal ordenant el tancament dels jardins i la imposició d'una sanció de 300 rals.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Obra Privada Sanció Obertura/Carrer

-

Any/expedient 1858/25

Títol formal: Espediente de remisión de los recibos duplicados de los maestros. Á 12 de abril.

Data: 17/04/1858 13/02/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les certificacions trimestrals en què consta el sou lliurat l'any 1858 al mestre i la mestra de les escoles públiques 
tramesos a la Comissió Provincial d'Instrucció, i un esborrany de la certificació del primer trimestre.
L'alcalde informa al Govern Civil que el mestre interí Pau Garriga ja ha cobrat el sou que li corresponia per la seva estada en l'escola 
pública de nens del Masnou durant el 4t trimestre de l'any 1858.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Nòmina Mestre

-

Any/expedient 1858/26

Títol formal: Estrangeros. Á 16 de abril.

Data: 14/04/1858 14/04/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padró d'estrangers residents o transeünts al Masnou de l'any 1858, en què consten dades personals, el temps d'estada en la 
població i l'activitat que exerceix, envia per l'alcalde del Masnou al Govern Civil de la Província responent a una ordre publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província número 76 del 1858.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1851/60.

Paraules clau: Control Emigració

-

Any/expedient 1858/27

Títol formal: Espediente de ecsistencias de tabacos comunes á los estancos. Á 24 de abril.

Data: 27/04/1858 02/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració de Rentes de Mataró enviada a l’Alcaldia del Masnou en què sol·licita un llistat de les existències de 
tabac al Masnou el dia 2 de maig del 1858 i que notifiqui els nous preus dels cigars comuns als estanquers.
Nota en què consta el nombre de cigars comuns que hi havia en l'estanc de Joan Ribas i Prats.
Llistat dels cigars que hi havia en cadascun dels estancs el 32 de maig del 1858.
Certificació de l’alcalde en què consta que s'han fet els llistat dels cigars comuns que hi havia en els estancs. Certificació de les 
existències de tabac en cada estanc.
L’alcalde informa a l'administració de rentes que li tramet els llistats que li va sol·licitar.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Tabac Estanc Control

-
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Any/expedient 1858/28

Títol formal: Espediente de servicios de los maestros. Á 30 de abril.

Data: 22/05/1858 22/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació verificada pel secretari de l'Ajuntament, Bonaventura Feu, dels estudis i serveis fets per Dolores Colomer i Filbá, religiosa 
escolàpia i mestre d'instrucció primària.

Tema: Ensenyament

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín número: 66"

Paraules clau: Mestre Títol/Oficial

-

Any/expedient 1858/29

Títol formal: Parte semanal de sanidad. Á 2 de mayo.

Data: 12/03/1858 22/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia de Mataró enviada a la del Masnou en què li reclama que li enviï setmanalment un comunicat de l'estat sanitari 
de la població.
Comunicat tramès per l’alcalde a l’Alcaldia de Mataró en què informa que no hi hagué cap novetat sanitària la setmana del 12 de 
març del 1858 i una nota en què s'especifica que s'envià un comunicat igual el 22 d'octubre del 1858.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanitat Control

-

Any/expedient 1858/30

Títol formal: Espediente sobre la necesidad de proveer una nueva escrivania. Á 4 de mayo.

Data: 18/05/1858 29/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Audiència de Barcelona en què sol·licita a l’Alcaldia del Masnou un informe sobre la necessitat d'obrir una nova 
escrivania al Masnou. Resposta de l’Alcaldia en què informa que des de l'any 1850 al Masnou ja hi ha un notari, Esteve Castellar, a 
part dels escrivania de Sant Genís de Vilassar, que compren els pobles de Sant Genís de Vilassar, Sant Joan de Vilassar, Teià, el 
Masnou, Alella, Tiana i Martorelles, i que per tant no és necessari obrir una nova escrivania.
Petició de Benet Maria de Ramis i de Mercader en què sol·licita a l’Alcaldia el nombre d’habitants del Masnou els anys 1838 i 1858. 
L’alcalde ordena que els secretari faci una certificació amb les dades.
Nota en què consten els veïns i les ànimes que hi havia al Masnou els anys 1838, 1841 i 1857.
Esborrant de la certificació en què consten el nombre d'habitants del Masnou l'any 1838 i 1858 i les causes de l'augment.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Notari Padró/Habitants

-

Any/expedient 1858/31

Títol formal: Espediente sobre pago de censos del clero al Gobierno. Á 8 de mayo.

Data: 16/04/1858 17/04/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administrador Subaltern de Propietats i Drets de l'Estat del Partit de Mataró i Arenys, Daniel Sans, enviada a l'Alcaldia 
del Masnou en què notifica el seu nomenament, la seva direcció, i sol·licita que se n'informi als veïns subjectes a pagar censos i 
altres drets.
Ban de l'alcalde en què informa als veïns de la circular.
Reclamació de Daniel Sans a l'alcaldia del pagament de les pensions de censos atraçades dels anys 1855, 1856, 1857 i 1858. 
L'Alcaldia respon que les dels anys 1856 i 1857 ja les va pagar a l’Administració Principal de Propietats i Drets.
Llistat dels veïns que han de pagar les pensions de censos tramesa per Daniel Sans a l'Alcaldia i els horaris en què es poden pagar.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Censos Deute

-
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Any/expedient 1858/32

Títol formal: Espediente de embargo de bienes de Jaime Deu por delito de moneda falsa. Á 11 de mayo.

Data: 03/05/1858 16/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de l’alcalde del Masnou al Jutjat de primera Instància de Mataró i al governador civil de la província de la localització per un 
oficial de la Guàrdia Civil d'una màquina de fabricar moneda falsa.
El Govern Civil ordenen que l’alcalde i en Joan Busquets Capatàs declarin sobre els fets.
La Capitania General ordena embargament dels béns de Jaume Déu, presumpte autor de la falsificació. 
L'alcalde notifica que s'ha dut a terme l'embargament i fa un informe sobre la conducta i situació de Jaume Déu abans de la seva 
detenció.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Embargament Falsificació Ordre/Públic

-

Any/expedient 1858/33

Títol formal: Espediente de clasificación de la categoria de los pueblos. Á 14 de mayo.

Data: 14/05/1858 14/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Els documents simples de l’expedient s’han extraviat, tan sols en resta la camisa amb el títol.

Paraules clau: Estadística

-

Any/expedient 1858/34

Títol formal: Espediente sobre libros del personal de las fàbricas y cartillas de los obreros. Á 17 de mayo.

Data: 25/05/1858 27/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L’Alcaldia, tot seguint una circular del número 118 de l'any 118 del Butlletí Oficial de la Província, sol·licita als directors de les tres 
fàbriques del Masnou ( Ferrer i Companyia, Maristany i Companyia i Tomàs Flo) que elaborin un llibre registre de personal i les 
cartilles dels seus treballadors. 
L’Alcaldia informa al Govern Civil de la província que ja ha lliurat la circulars als directors de les fàbriques.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fàbrica Obrer Control

-

Any/expedient 1858/35

Títol formal: Espediente de ecsistencias de trigo y harinas. Á 20 de mayo.

Data: 08/05/1858 10/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la Província d'un estat dels quintats de farina i les faneques de blat que hi havia 
a la població el 10 de maig del 1858.
Llistat dels veïns que tenen emmagatzemats blat i farina el 8 de maig del 1858.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pa Control

-

Any/expedient 1858/36

Títol formal: Espediente sobre muerte del niño José Solé i Mitjans de 10 años de edat. Á 22 de mayo.

Data: 08/05/1858 12/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe tramès per l’alcalde del Masnou al governador civil de la província, al promotor Fiscal del Jutjat de Mataró i al jutge de 
Primera Instància de Mataró de la mort del nen, Josep Solé i Mitjans, atropellat pel tren el 8 de maig del 1858.
Govern de la Província ordena que l'alcalde faci un informe sobre el cas i després l’enviï al Jutjat de primera Instància de Mataró 
perquè resolgui i tanqui el cas.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions:

Paraules clau: Atropellament Ferrocarril Defunció

-
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Any/expedient 1858/37

Títol formal: Espediente sobre la admisión de niños y niñas pobres á las escuelas. Á 30 de mayo.

Data: 30/11/1856 08/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 36

Estat de conservació: Bo

Descripció: 30 Certificats de baptisme o de filiació (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades 
l'adreça) presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la 
gratuïtat de les classes i el material.
Acords de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten els llistats de nens i de nenes que han presentat una sol·licitud i 
si han estat o no admesos com a pobres l'any 1858.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del compte general municipal de l'any 1856.
Dintre de l'expedient s'adjunten 21 impresos en blanc de sol·licitud d'escola gratuita.

Paraules clau: Beques

-

Any/expedient 1858/38

Títol formal: Espediente de distribución de 32000 reales de vellón entre los pobres del Masnou que Juan Fontanills legó en 
su último testamento. Á 4 de junio.

Data: 02/06/1858 12/06/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Lliurament de 3200 rals de billó de Pau Amat, en representació de la seva esposa Maria Antònia Amat i Bertran, a la Junta de 
Beneficència Municipal del Masnou que corresponen a la legat que el difunt Joan Fontanills va establir en el seu testament perquè 
es distribuïssin entre els pobres de la població i sol·liciten que s'incloguin en la llista a les vídues Rosa Estaper i Bertran i Ana Puig.
Esborranys de les llistes i la llista definitiva de la distribució del llegat de Joan Fontanills tot especificant qui rep diners i la quantitat, 
elaborades per la Junta.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Herència Beneficència Repartició

-

Any/expedient 1858/39

Títol formal: Espediente para la renovación de la mitada de concejales. Á 7 de junio de 1858.

Data: 01/01/1858 01/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns han pagat la quota de l'impost d'immobles de l'any 1858.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples només consta l'any d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.
Les dades del document simple no coincideixen amb les del títol de la camisa.

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1858/40

Títol formal: Espediente sobre juicio de faltas entre Magín Parareda y Pedro Camps y su hijo. Á 16 de junio.

Data: 14/06/1858 21/06/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació en què consta que Magí Parareda es va presentar ferit a la Casa de la Vila, i que els metges Josep Baroy i Antoni 
Masaron el van reconèixer. L’alcalde va decidir que donat que les ferides eren lleus es celebraria un judici verbal. Còpies de les 
citacions a les dues parts (Magí Parareda i Pere Camps i el seu fill) perquè es presentin davant de l'alcalde el 15 de juny i el 22 de 
juny de 1858 per resoldre el litigi.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Judici Baralla Obra/Pública

-

Any/expedient 1858/41

Títol formal: Eleción general de Diputaciónes provinciales. Días 20, 21 y 22 de junio. Á 20 de junio.

Data: 18/06/1858 18/06/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Bans municipals en què s'informa de la celebració d'eleccions per a Diputats a Corts provincials els dies 20, 21, 22 de juny del 1858, 
segons el Reial Decret del 23 de maig del 1858, a la ciutat i Districte de Mataró i de l'obligació de tots els electors d'anar a votar i de 
la possibilitat de consultar les llistes d'electors en els llocs habituals de la població.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Eleccions Diputat

-
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Any/expedient 1858/42

Títol formal: Espediente de la fiesta del santo titular, San Pedro. Á 24 de junio.

Data: 24/06/1858 27/06/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per celebrar balls i construir un envelat per la festa 
patronal de Sant Pere de l'any 1858, davant la casa de Joan Fontanills entre el ferrocarril i la platja. 
Acceptació de la petició per part de l'Alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància i doni el vistiplau el Gremi 
de mareantes. 
Petició al comandant de la Guàrdia civil de Badalona de 4 homes per vigilar els balls els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol.
Llistat de firmes dels representant de la societat de joves responsables de les festes de Sant Pere en el local del Casino 
Masnouensa.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de comptes.

Paraules clau: Festivitat Ball Ordre/Públic Associació

-

Any/expedient 1858/43

Títol formal: Instancias presentadas. Á 1 de julio.

Data: 03/10/1857 11/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 76

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions dels anys 1857 i 1858 de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, trams de mines o clavegueram, 
obrir portes o finestres, construccions de voreres en els carrers Quintana, Sant Felip, Cristòfol, Fontanills, Sant Jaume, Torrent Xich, 
Santa Ana, Carretera Real, Sant Agustí, Sant Pere, Sant Jeroni, del Sol, Lavadero, Torrent de l'Indià, Sant Francesc presentades a 
l'Alcaldia del Masnou per: Francesca Casas i Sors, Antoni Ribas i Segarra, Jaume Isern, Pere Millet i Sust, Josep Pagès, Josep 
Canudas, Benet Carreras, Luisa Gonzaga Colomer, Joan Bertran, Pere Maristany Hombravella, Miquel Garriga i Roca, Miquel 
Rosés, Manuel Pagès, Madrona Pagès, Antonia Olivé i Barba, Pere Maristany i Fornells, Josep Pagès i pla, Bruno Renté, Pere 
Maristany Hombravella, Manuel Truch i Gibernau, Jacint Hombravella i Pujades, Antoni Pagès i Maristany, Silvestre Estaper 
Saseuna, Ezequiel Maristany, Josep Millet Estapé.
Decret pel qual es nomena com arquitectes municipals: Francesc Daniel Molina, Josep Oriol Bernadet. Informes dels arquitectes. 
Decrets municipals que s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Clavegueram Mina Obra Privada Centre

-

Any/expedient 1858/44

Títol formal: Refrendaciones de pasaportes para el estrangero y América. Á 12 de julio.

Data: 12/02/1853 02/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les persones que han sol·licitat un passaport entre 1854 i 1859 per anar a l'estranger o a Amèrica.
Passaports, certificats de bona conducta i passis de: Jaume Sala Barbara, Josep Maristany i Truch, Esteve Grífol, Agustí Curell 
Maristany, Gabriel Matas Bertran, Carles Fonts Vila, Mateu Alsina, Gabriel Mitjans, Josep Maristany Feu, Tomàs Truch i Llimona, 
Rafael Rius i Pagès, Anselm Maristany, Joan Roqueta Mora, Pere Ferrer, Carlos Llimona, Francesc d'Assís Pagès, Isidre Torné 
Rey, Jaume Bertran, Pau Jubany, Tadeu Bellagarda i Miquel Cisa.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "Antiguos"

Paraules clau: Passaport Amèrica Marinos

-

Any/expedient 1858/45

Títol formal: Caución de 6000 reales de vellón a favor de Isidro Alsina y Solá. Á 16 de julio.

Data: 06/08/1858 06/08/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiança presentada a l'Alcaldia del Masnou per Francesc Alsina i Fàbregas on es declara fiador de tots els impostos, serveis i les 
quintes, d’Isidre Alsina i Solá mentre estigui de viatge.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fiança Marinos Quinta

-

12/06/2018 Pàgina 326 de 553



Any/expedient 1858/46

Títol formal: Instancias presentadas. Á 20 de julio.

Data: 20/09/1858 07/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a construir una mina presentades a l'Alcaldia del Masnou per Pere Gerard Maristany Hombravella, 
Josep Domènec i Alsina. Decret municipal pel quals s'accepta la petició.
Contracte entre l’alcaldia i els peticionaris segons el qual el constructor no té cap dret sobre la mina.
Petició d’un permís d'obres per a construir una paret presentada a l'Alcaldia del Masnou per Joan Pagès, propietaris d'una casa 
entre els carrers Sant Pere i Sant Francesc d'Assís.
Decrets municipals pels quals s'accepten la petició.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mina Privada Obra

-

Any/expedient 1858/47

Títol formal: Espediente para celebrar juicio de faltas en Tiana contra el pastor Macià Soler. Á 22 de julio.

Data: 30/03/1858 18/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificacions presentades a l'Alcaldia del Masnou per l’Alcaldia de Tiana i el Jutjat de Primera Instància de Mataró en què sol·liciten 
que informin a Macià Soler i Josep Casals de la denúncia presentada pel guarda bosc Josep Maurel contra ells, de la celebració del 
judici de faltes i de l’apel·lació de la resolució del judici de faltes. L'alcaldia del Masnou informa que ja ha notificat celebració judicis 
als dos veïns afectats.
Compte de les despeses del judici de faltes.
Còpia de l'article 487 del codi penal que presumptament ha esta infringit.
Rebut dels 45 '22 rals pagats per Josep casals per les despeses del judici de faltes.
Paper de multa pagats per Josep Casals com a sanció per la infracció del codi penal.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Judici Sanció Tiana

-

Any/expedient 1858/48

Títol formal: Espediente estado de las fincas situadas en este pueblo sujetas á la desamortización. Á 26 de julio.

Data: 23/11/1858 28/11/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració principal de Propietats i Drets de l’Estat de la Província tramesa a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita 
que s'ompli una enquesta amb totes les dades disponibles de les finques que s'hauran de desamortitzar l'any 1858.
Tramesa de la resposta amb l'enquesta de l'Alcaldia a l'Administració. Les finques són: la Casa de la Vila, l'escorxador, una parcel·la 
de vinyes i cereals, la plaça pública.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del listat d'electors van votar per escollir regidors en novembre del 
1858.

Paraules clau: Desamortització

-

Any/expedient 1858/49

Títol formal: Espediente de altas y bajas de subsidio. Á 30 de julio.

Data: 28/02/1858 04/11/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 40

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les altes i baixes mensuals de la matrícula del subsidi per l'any 1858.
Peticions d'altes i baixes de la matrícula presentades per veïns, informes de l'Alcaldia i decrets per acceptar les peticions.
Informes amb dades sobre veïns que ha sol·licitat l'alta o la baixa i presentacions d’excuses pel retard en el lliurament de la 
matrícula de l'any 1858.
Llistat dels veïns que han de pagar el subsidi.
Notificació a Ramon Pagès en què se l'informa que ha de pagar el subsidi.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient hi ha una reclamació de l'impagament de la part li pertoca del clavegueram a José Maristany, del 15 de juny del 
1852.

Paraules clau: Impost Repartició IndústriaComerç

-
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Any/expedient 1858/50

Títol formal: Espediente de la muerte natural de don Juan Riqué y Ollé, sereno desde 1824. Á 2 de agosto.

Data: 30/09/1858 30/09/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de la mort natural del militar retirat, Joan Riqué Ollé, a l'Administració Principal d'Hisenda Pública. Certificat de la 
defunció. Inventari dels béns del difunt presentat pel seu fill Francisco.
Embargament dels béns ordenat pel Jutjat de Pau del Masnou fins que no s'aclareixin una disputa per l'herència.
Notificació de la sostracció d'objectes de valor de casa del difunt i la presumpta acusació del delicte al seu fill Francesc Riqué.
La Comandància Militar de Marina sol·licita informes sobre la conducta de Francesc Riquer Mora.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Defunció Sereno Embargament Herència

-

Any/expedient 1858/51

Títol formal: Espediente de distribución de las cantidades entregadas á los profesores de enseñanza para gastos de 
material de las escuelas públicas. Á 6 de agosto.

Data: 06/08/1858 06/08/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació en què consten els 185 rals de billó lliurats per l’Alcaldia del Masnou a l'escola pública de nenes del Masnou per les 
despeses ordinàries i de material corresponents al primer trimestre de l'any 1858.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Mestre Centre Nòmina

-

Any/expedient 1858/52

Títol formal: Espediente de cuenta y razón e intervención de los fondos comunales. Á 9 de agosto.

Data: 14/10/1858 14/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: L’alcalde informa que l'Alcaldia del Masnou ja ha adquirit els llibres de comptes pels fons comunals i d'intervenció, l'adquisició dels 
quals s'ordenà mitjançant la Reial Ordre publicada en el Butlletí Oficial número 197 de l'any 1858.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació del 1858.

Paraules clau: Comptes Municipal Disposició

-

Any/expedient 1858/53

Títol formal: Espediente sobre transehuntes detenidos. Á 12 de agosto.

Data: 19/10/1858 14/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació de l'Alcaldia de Garcia a la del Masnou, en la qual informa de la fuga de casa seva de Maria Albert i sol·licita que s'enviï 
l’extraviada al seu marit Joan Ramon.
L'alcaldia del Masnou envia: al poble de Santes Creus a Maria Ribes, detinguda per conducta immoral; a Magí Lacomba a Santa 
Coloma de Caralt després de ser detingut indocumentat; Vicente Agustín a Mataró.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels comptes de propis i arbitris.

Paraules clau: Presos Matrimoni Vigilància Prostitució

-

Any/expedient 1858/54

Títol formal: Lcèncias de uso de arma y cazar para 1858. Á 18 de agosto.

Data: 14/10/1858 26/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que tenen llicència d'armes i caça l'any 1857.
Peticions de llicències presentades al Govern Civil per Josep Alaix i per Salvador Auladell els anys 1857 i 1857. 
Certificació de bona conducta per obtenir la llicència de Josep Alaix.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Permís Armes

-
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Any/expedient 1858/55

Títol formal: Espediente de Agustín Oliveras. Á 25 de agosto.

Data: 12/07/1858 06/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de l'Administració d'Hisenda Pública de la Província i del Jutjat de primera Instància de Mataró a l'Alcaldia del Masnou 
d'informació sobre Agustín Oliveras. 
Informes presentat per l'Alcaldia, i certificació de bona conducta.
Notificació del jutjat en la qual reclama que Agustí Olivera es presenti davant del jutge. L'alcalde informa que ha informat a Agustín 
Olivera de la notificació.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Vigilància

-

Any/expedient 1858/56

Títol formal: Espediente para que se encargue de la alcaldía el teniente primero. Á 27 de agosto.

Data: 02/09/1858 26/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’excedència del regidor Pere Roca tot al·legant una malaltia.
Informe de la petició presentada per l'Alcaldia del Masnou. Denegació de l'excedència pel Govern Polític perquè la malaltia que 
justifica no es prou important.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Excedència Regidor

-

Any/expedient 1858/57

Títol formal: Espediente de cédulas de vecindad y licencias recibidas y satisfechas. Á 28 de agosto.

Data: 18/10/1858 18/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les cèdules de veïnatge i les llicències despatxades en l'Alcaldia del Masnou, i pagades a la Depositaria del Govern Civil 
de la Província pel Secretari.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Llicència Padró/Habitants Control

-

Any/expedient 1858/58

Títol formal: Relaciones de las ecsistencias de las especies sujetas al derecho de consumos hallados en las casas o 
tiendas. Á 31 de agosto.

Data: 22/07/1854 17/06/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 28

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat de les existències localitzades en les botigues del Masnou l'1 d'agost de 1858.
Certificacions de les quantitats lliurades a l'Administrador del drets de consums Félix Sanmartí de l'any 1854.
Reclamació del Govern de la Província en què sol·licita la causa de la reducció de la quantitat recaptada en 1857, inferior a la que 
s’establí en 1854. Informe de l'Alcaldia explicant les causes.
Certificacions de les quantitats pagades a Domènec Vidal, arrendatari de l'impost de consums al Masnou dels anys 1853 i 1854. 
Informe en què consten els problemes que sorgiren l'any 1854 amb Francesc Vidal.
L’Alcaldia sol·licita saber a qui li pertoca cobrar els deutes un cop mort Domènec Vidal.
Comptes de les quantitats pagades i cobrades per Domènec Vidal l'any 1854. Reclamacions mútues entre l'Alcaldia i Marià 
Campins, hereu de Domènec Vidal, dels deutes pendents. Ordre de marià Campins de pagar el deute i els recàrrecs.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Vide el espediente número 48 del año 1854 que / faltava por haberse colocado con el número 58 
en este / año de 1858 / Cobrado en 14 julio de 1858, 2612 reales"

Paraules clau: Impost Consums Recaptació Deute

-

Any/expedient 1858/59

Títol formal: Espediente copia del título dels profesor de enseñanza primaria Mariano Casteras. Á 2 de setiembre.

Data: 06/09/1858 09/06/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada a l'Alcaldia del Masnou per Marià Casteras en què demana poder una escola d'instrucció primària al Masnou, en 
la casa del fuster Sant Genís.
Còpia del títol oficial de mestre d'escola primària elemental expedit a Marià Casteras del 1857.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Títol/Oficial Centre Privada Mestre

-
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Any/expedient 1858/60

Títol formal: Parte mensual de los nacidos y muertos con espresión de las enfermedades que han reinado. Á 14 de 
setiembre.

Data: 28/08/1858 30/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde informa als metges de la població Josep Baroy i Antoni Basomba que han d'enviar un comunicat en què constin els morts, 
les causes de la defunció, els naixements que hi ha hagut al Masnou mensualment.
Celestino Llansó notifica que no ha atès cap malaltia en tot el mes d'agost del 1858.
Comunicats de Josep Baroy i Antoni Basomba dels mesos d'agost i setembre de l'any 1858 en què notifica els morts i les malalties 
ateses.
Estats mensuals enviats al Govern Civil de la Província en què consten els naixements i les defuncions que consten el Masnou 
entre agost i setembre del 1858.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Control Sanitat Naixement Defunció

-

Any/expedient 1858/61

Títol formal: Espediente sobre amillaramiento de San Cristoval de Premià. Á 18 de setiembre.

Data: 27/09/1858 27/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia de Premià de Mar en què sol·licita a la del Masnou que notifiqui a cinc veïns que han de pagar la quantitat que 
consta en una llista adjunta, per a la formació de llibres, ordenada per la circular publicada en el Butlletí Oficial número 181 del 1858.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Han pagado los terratenientes".

Paraules clau: Impost Deute Premià

-

Any/expedient 1858/62

Títol formal: Espediente sobre nombramiento de los serenos: Francisco Creus i Salvador Jané. Á 20 de setiembre.

Data: 30/09/1858 30/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de Salvador Jané en què sol·licita la plaça de vigilant de nit de la població.
Nomenament de Francesc Creus i com a vigilant d'espècies de la població en què fa referència al nomenament de Francesc Creus i 
de Salvador Jané com a vigilants del Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Sereno Vigilància

-

Any/expedient 1858/63

Títol formal: Espediente sobre inoculación de la viruela. Á 24 de setiembre.

Data: 16/08/1856 16/08/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde informa al Govern Civil de la Província, tot responent a una Reial Ordre del maig del 1858 que li ha estat tramesa, que al 
Masnou els infants es vacunen en els mesos de febrer, març, abril, setembre, octubre i novembre.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient dos impresos en blanc sobre la vacunació de la verola.

Paraules clau: Sanitat Vacunació Verola

-

Any/expedient 1858/64

Títol formal: Espediente sobre denuncia contra vigilante por la introducción de jabón sin pago de derechos. Á 28 de 
setiembre.

Data: 04/09/1858 04/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de l'acord municipal en què Domènec Bori l'entrada de sabó il·legal al Masnou en els mesos de juliol i agost, que no va 
pagar els drets de consums.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sabó Il·legal Impost Consums

-
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Any/expedient 1858/65

Títol formal: Espediente del vidium. Á 30 de setiembre.

Data: 25/07/1858 01/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 33

Estat de conservació: Bo

Descripció: Creació i elecció dels perits per quantificar les destrosses que ha ocasionat la plaga de l'oïdi a la collita de raïm del Masnou de l'any 
1858. Elecció i informes dels perits i testimonis. Llistat dels propietaris afectats per l'oïdi del Masnou. Llistat dels propietaris que 
tenen vinyes i les quantitats que paguen per les contribucions i el producte d'un any sense plaga. Exposició pública de les dades 
dels efectes de la plaga.
Informe tramès de l’Alcaldia del Masnou a l'Administració Principal d'Hisenda de la Província sobre els efectes de la plaga. 
Reclamació de l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita una rebaixa de les contribucions de l'any 1858 per pal·liar els efectes de l'oïdi.
L'Administració Principal d'Hisenda Pública desestima reclamació fins que l'Alcaldia no enviï l'expedient de l'any amb les dades 
correctes. L’Alcaldia torna ha enviar l'expedient i l'administració principal d'Hisenda desestima altre cop la petició.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Plaga Collita Impost

-

Any/expedient 1858/66

Títol formal: Instancias presentadas y resueltas. Á 2 de octubre.

Data: 08/11/1855 28/11/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, trams de mines o clavegueram, canalització de rieres 
en els carrers Esperança, Fontanills, Santa Ana i Carretera Real presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Josep Rosell, Jacint 
Hombravella i Pujades, Ramon Bertran, Josep Oliver i Companyi, Benet Carreras, Pere Duran, Francesc Rosés.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per la 
complexitat de l'obra. Informes de l’arquitecte.
Decrets municipals en què s'accepten les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, de bona conducta feta per l'alcalde del 
Masnou a Juan Carreras i Alsina el 12 de març del 1858.

Paraules clau: Torrent Obra Privada

-

Any/expedient 1858/67

Títol formal: Espediente sobre cupo de consumos para gastos provinciales del 31% sobre los 85058 reales vellón. Cupo 
26368 reales de vellón. Á 6 de octubre.

Data: 26/09/1857 14/04/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les quantitats cobrades al Masnou pels drets de consums entre 1849 i 1856, tot especificant les alteracions de la 
recaptació.
Consultes i reclamacions entre l'Alcaldia del Masnou i el Govern del a província sobre el destí que ha de tenir el 31% recaptat dels 
drets de consums dels anys 1857 i 1858, a despeses municipals o a despeses provincials.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, de bona conducta feta per l'alcalde del 
Masnou a José Pagés en 1857.
Nota del secretari en la camisa: "Cesa este recargo. Boletín oficial número 80".

Paraules clau: Impost Consums Recaptació

-

Any/expedient 1858/68

Títol formal: Espediente de nombramiento de la junta pericial para el año 1858. Á 10 de octubre.

Data: 30/07/1857 04/09/1857

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits repartidors de la contribució territorial per a l'any 1858 del Govern de la Província i l'Alcaldia del Masnou entre la 
terna presentada per l’Alcaldia. Exposició del padró de riquesa de l'any 1858.
Nomenament dels perits i presa possessió del càrrec. Notificació dels tres perits suplents.
Comunicats en què perits informen com es desenvolupa la seva tasca.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'aprovació dels comptes del 1856, el dia 22 de juny del 1857.

Paraules clau: Repartició Impost

-
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Any/expedient 1858/69

Títol formal: Ignacio Culell, albañil, tiene recibidos por recomposición y empedrados 4700 reales de velón. Á 13 de octubre.

Data: 04/09/1858 25/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rebuts de les quantitats entregades a Ignasi Culell a compte de les obres que farà a la Casa de la Vila, per l'Ajuntament.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Casa/Vila

-

Any/expedient 1858/70

Títol formal: Espediente sobre establecimientos, operarios y industriales. Á 20 de octubre.

Data: 13/08/1858 13/08/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels establiments, indústries i tipus d'operaris hi ha en la població, tramès al Govern Civil de la Província en 1858.
Llistats dels treballadors del Masnou segons la seva edat i feina.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Fàbrica Obrer Control

-

Any/expedient 1858/71

Títol formal: Odium, informe si son ciertos los perjuicios que dice el ayuntamiento de Tayà, idem de Mataró, idem de Tiana. 
Á 24 de octubre.

Data: 15/09/1858 06/11/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Administració Principal de Hisenda Pública de la Província en què sol·licita que l’Alcaldia del Masnou faci un informe dels 
danys en les collites provocats per l'oïdi en els pobles de Tiana, Teià i Mataró per decidir si accepta o no la rebaixa de contribucions 
i impostos.
Informes en què l'Alcaldia del Masnou verifica les dades presentades per les alcaldies d'aquests tres pobles sobre els danys.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Plaga Collita Tiana Teià Mataró

-

Any/expedient 1858/72

Títol formal: Espediente sobre cobro de los alquileres de la empresa del ferrocarril por el local estación de Ocata. Á 30 de 
octubre.

Data: 27/12/1858 31/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per l'alcalde del Masnou al president de la Junta Governativa del Ferrocarril dels 500 rals de billó del lloguer 
d'una sal en la Casa de la Vila que fa les funcions d'estació d'Ocata. Còpia de la lletra emesa per l'empresa del ferrocarril que 
correspon a la quantitat del al lloguer de l'any 1858.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'escala dels tipus de regadius, no consta la datació.

Paraules clau: Arrendament Ferrocarril Estació Ocata

-

Any/expedient 1858/73

Títol formal: Espediente de Juan Bertran sobre guarda ruedas. Á 4 de noviembre.

Data: 29/12/1857 29/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir un guarda rodes a casa seva presentada a l'Alcaldia del Masnou per Joan Bertran, 
propietari d'una casa entre el carrer Sant Francesc i el torrent de l'Indià.
Decret municipal que denega la petició. Esborrany del plànol de la casa.
Govern Civil de la Província informa a l'Alcaldia que ha permès la col·locació del guarda rodes. L’alcaldia reclama el perquè de 
l'anul·lació del seu decret. El Govern civil li respon i obliga a l’Alcaldia a acceptar la seva resolució.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Torrent Privada

-
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Any/expedient 1858/74

Títol formal: Espediente sobre la aparición de la viruela en el ganado de cerda. Á 15 de noviembre.

Data: 20/09/1858 21/09/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels porcs, especificant els seus propietaris, que es criaven al Masnou el 20 de setembre del 1858. Informe enviat al 
Subdelegat de Veterinària de Mataró del veterinari designat per l'Alcaldia del Masnou, en el qual es verifica la bona salut de tots els 
porcs del Masnou.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Carn Plaga

-

Any/expedient 1858/75

Títol formal: Espediente sobre pago de los derechos á los 50 reales vellón por cada bayle. Á 18 de noviembre.

Data: 11/01/1858 05/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nota del secretari en què consta els diners recaptats als organitzadors dels balls segons la llei del 20 d'octubre del 1852 i que si els 
empresaris paguen a l'alcalde enlloc d'ell no se'ls sancionarà.
Llistat dels permisos per a celebrar balls en el Círculo Masnouense expedits el mes de novembre del 1858 després de pagar la 
quota que marca la llei.
Circular de Josep Caralt en què clarifica al secretari qui paga l'impost dels balls i qui ha de donar els permís.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Ball Contribució

-

Any/expedient 1858/76

Títol formal: Espediente del servicio de bagages. Á 24 de noviembre.

Data: 04/03/1858 20/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padró de les cavalleries que hi ha en 1858 a Alella de Mar.
Certificacions expedides per l'empresa de Bagatges de les quantitats cobrades en el primer i segon semestre de l'any 1858.
Notificacions de compres d'animals o carros per part dels veïns.
Peticions a l’Alcaldia del Masnou de serveis de bagatges.
Reclamacions de l’Alcaldia de Mataró perquè l'alcaldia del Masnou no ha pagat un semestre del 1858 dels serveis de bagatges.
Circular de l'Alcaldia de Mataró enviada a la del Masnou en què sol·licita que li remetin el padró de bagatges.
Tramesa del padró per part de l'Alcaldia del Masnou a la de Mataró

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Transport Cavall Alella/Mar

-

Any/expedient 1858/77

Títol formal: Instancias presentadas y resueltas. Á 26 de noviembre.

Data: 20/02/1857 20/08/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a construir una paret i un guardacantó presentades a l'Alcaldia del Masnou per Jaume Feu, 
propietari d'una en el carrer Adra, i Madrona Pagès propietària d'una casa en el torrent de l'Indià.
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte. Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
Petició presentada per Francesc Ferrer en què denúncia una paret fora de norma propietat de Jaume Isern.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una denuncia presentada contra Francisco d'Assis Mirallas i Maria 
Mirallas Casellas, la seva muller, per un robatori, el 28 de desembre del 1858.

Paraules clau: Obra Privada Robatori

-

Any/expedient 1858/78

Títol formal: Espediente sobre aumento de escuelas, dotaciones de los maestros, gastos de menage. Á 2 de diciembre.

Data: 02/12/1858 02/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
D'aquest expedient tan sols es conserva la camisa.

Paraules clau: Centre

-
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Any/expedient 1858/79

Títol formal: Espediente sobre la cesación de arbitrios para la construcción y reparación de carreteras. Á 8 de diciembre.

Data: 08/12/1858 08/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Real Decreto del 14 de julio".
D'aquest expedient tan sols es conserva la camisa.

Paraules clau: Contribució Reparació Via/Pública

-

Any/expedient 1858/80

Títol formal: Espediente de Antonio Fàbregas sobre construcción en la pieza: Roca de Xeix. Á 12 de diciembre.

Data: 17/03/1857 01/07/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Ezequiel 
Maristany, propietari d'un terreny en el carrer Sant Pere.
Decret pel qual es nomena Josep Canudas i Orta com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte. Decret municipal que denega la petició.
Petició d'Antoni Fàbregas presentada al Govern Civil de la Província, que sol·licita un informe de l'Alcaldia.
L'alcaldia justifica la seva decisió. Resolució del Govern de la Província en què s'ordena l'expropiació del terrenys per construir una 
plaça pública. 
Notificació de la resolució a Antoni Fàbregas.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la factura per les obres fetes en unes cases particulars el 
propietari de les quals no està identificat.

Paraules clau: Plaça/Pública Obra Privada

-

Any/expedient 1858/81

Títol formal: Espediente de ecsisyencias de tabacos en los estancos. Á 31 de diciembre.

Data: 31/12/1858 31/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat enviada a l'Administració de rentes de Mataró, de la quantitat i tipus de tabac que hi havia en els estancs del Masnou el 31 de 
desembre del 1858. Llistat de les existències de tabac en què no consta cap data.
Llistats de les existències de tabac en cadascun dels 6 estancs del Masnou el 31 de desembre del 1858.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un encapçalament d'un llistat d'electors del 1858.

Paraules clau: Tabac Control Estanc

-

Any/expedient 1858/82

Títol formal: Espediente de utensilios para la torre telegráfica de Montgat. Á 31 de diciembre.

Data: 24/02/1854 05/04/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 56

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les despeses de per la compra, subministrament o tasques fetes en la torre telegràfica de Montgat entre 1854 i 1858. 
Rebuts de les quantitats lliurades pels pobles d'Alella, Teià, Tiana i el Masnou pel subministrament i manteniment de la torre 
telegràfica de Montgat entre els anys 1854 i 1858.
Circular de la Comandància Militar als pobles responsables de la torre en què ordena que mantinguin en condicions la torre 
telegràfica. Designació de Bonaventura Feu com a responsable de gestionar les peticions i els subministraments de la torre.
Reclamació de l'encarregat de la torre a l’Alcaldia del Masnou en què informa de l'estat molt deficient de la torre a 3 de octubre de 
1856. L'Alcaldia de Tiana reclama a la del Masnou que pagui el que li correspon per les despeses de la torre telegràfica l'any 1857. 
Llistat de les cèdules i nombre d'habitants que tenen els pobles que comprenen l'espai entre Llavaneres i Montgat.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Gastos según cuenta: 1153 reales 30 / corresponde al Masnou 1/2 576 reales 32 / Á tayá 1/6 parte 
192 reales 10 2/3 / á Alella por idem 192 reales 10 2/3 / á Tiana por idem 192 reales 10 2/3 / (total) 1153 reales 30 / Nota en 1859 se 
ha hecho liquida- / ción general de todos los gastos desde / 1854 á 1859".

Paraules clau: Torre Tiana Teià Montgat Alella

-
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Any/expedient 1858/84

Títol formal: Espediente de dimisión de la escuela pública por José Trias y Trabesa en el año 1858. Á 25 de octubre.

Data: 01/09/1858 20/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Renúncia del càrrec de mestre de l'escola de nens pública del Masnou presentada per Josep Trias i Trabesa a la Junta d'instrucció 
Local. Nota en què consta la renúncia del mestre i del seu passant Felio Alsina.
Nomenament com a mestre interí a Pau Garriga i Roca, per la junta local i la provincial d'Instrucció Pública
Certificació de la presa de possessió del càrrec de Pau Garriga i Roca.
L'alcalde, el rector de Sant Pere, i l'ajudant de militar de marina del Masnou sol·liciten al rector de la Universitat de Barcelona i al 
director general d’instrucció pública que Jaume Feliu sigui nomenat mestre de l'escola i obtingui la plaça vacant.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Afegit posteriorment a la sèrie.

Paraules clau: Mestre Adjudicació

-

Any/expedient 1858/85

Títol formal: Espediente inventario de los efectos y enseres de la escuela pública de niños.

Data: 04/10/1858 06/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventaris del béns de l'escola pública municipal per a nens del Masnou elaborats el 5 d'octubre del 1858, arran de l'estada com a 
mestre interí de Pau Garriga i Roca, i ordenats per la Junta d’instrucció Pública local.
Certificació en què consta presa de possessió del càrrec i la verificació de les dades de l'inventari.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Centre Bens

-

Any/expedient 1858/86

Títol formal: Espediente renovación de la Junta Municipal de Beneficència para el bienio de 1858 y 1859.

Data: 02/10/1849 20/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament de Pedró Sust com a membre de la Junta Municipal de Beneficència del 2 d'octubre del 1849.
Elecció dels membres de la Junta Municipal de Beneficència pel bienni 1857-1859 a partir de la proposta en terna presentada al 
Govern Civil de la Província. Tramesa del nomenament oficial dels membres de la junta. Notificació que s'envia als membres de la 
Junta informant-los del seu nomenament i de la data de la presa de possessió. Notificació enviada per l’alcalde en què es comunica 
la presa de possessió de tots els nous membres de la Junta de beneficència del Masnou.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions:

Paraules clau: Junta Beneficència Elecció

-

Any/expedient 1858/87

Títol formal: Borradores de los oficios remitidos durante la enfermedad de don Buenaventura Feu, secretario, en el mes de 
julio de 1858.

Data: 24/07/1858 27/07/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de tres documents elaborats pel secretari interí durant la malaltia del secretari municipal Bonaventura Feu sobre: la 
notificació del trasllat a Barcelona de Mateu Millet, la petició de la col·locació de guarda cantonades en la casa de Joan Bertran, 
acord municipal del 21 de juliol de 1858 en què s'aprova les obres de millores de camins i carreteres del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Sobre mojones á la pared de la casa de don Juan Bertran. Indià".

Paraules clau: Secretari Excedència Via/Pública Obra

-

Any/expedient 1858/88

Títol formal: Pagament i recaudació referent als drets de consums del 1858.

Data: 24/12/1857 31/12/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les quantitats satisfetes pels drets de consums i altres despeses en 1858.
Llistat de les quantitats recaptades dels drets de consums l'any 1858.
Cartes de pagament de la Tresoreria d'Hisenda Pública de l'any 1858.
Certificació de la Dipositaria de l’Alcaldia de les quantitats lliurades a Marià Campins, administrador dels hereus de Domènec Vidal, 
pel deute que tenia amb l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
Dintre de l'expedient els documents simples tenen dates d'elaboració incompletes per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Impost Recaptació Consums

-
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Any/expedient 1858/89

Títol formal: Elección miembros de la Milicia Nacional i sus oficiciales. Vigilància de los fuertes del Masnou en 1836.

Data: 21/10/1836 08/02/1837

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels membres de la 1a i 2a Companyies de la Milícia Nacional i els seus comandaments de l'any 1836.
Llistats de les armes distribuïdes entre el comandant de la 1a i 2a Companyies dels anys 1836 i 1837.
Llistats dels homes de més de 50 anys i de 16 anys que prestaren el servei de vigilància en les fortificacions del Masnou l'any 1836.

Tema: Serveis militars

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació perquè els 
documents simples estaven units als expedients de 1858.

Paraules clau: Elecció Comandaments MilíciaNacional Fortificació

-

Any/expedient 1859/01

Títol formal: Espediente de sujetos que puedan ser jueces de paz para el año 1859. Á 2 de enero.

Data: 02/10/1858 29/06/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l’Alcaldia al Govern Civil de la Província dels llistat dels veïns candidats a ser escollits jutges de pau.
Elecció i nomenament del jutge de pau del Masnou i els seus suplents per l'any 1859. 
Notificació de la presa de possessió al jutge de primera Instància de Mataró.
El Jutjat de primera instància de Mataró sol·licita un informes de les persones susceptibles a ser escollides jutge de pau o suplents i 
dels escollits.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Elecció Jutge/Pau

-

Any/expedient 1859/02

Títol formal: Espediente de conclusión de la cloaca de la calle de la Genesta en 8 de enero, la cual se había principado en 
1847. Á 4 de enero.

Data: 08/01/1858 08/01/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que han pagat una quantitat per adherir-se a la claveguera del carrer Ginesta.
Comptes de les despeses i llistat dels pagaments dels veïns que han participat en la construcció d'una claveguera en el carrer 
Ginesta.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Clavegueram

-

Any/expedient 1859/03

Títol formal: Asuntos del Masnou parroquiales verificados en 1847. Á 8 de enero.

Data: 07/02/1847 05/11/1848

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les tarifes al Masnou per l'any 1848 dels drets parroquials, per a l'obra parroquial i per l'escolà major o sagristà.
Acord dels obrers parroquials i l'Alcaldia del Masnou en què s'estableix quan sortirà el pal·li de l’església.
Llista dels drets parroquials de la parròquia de Sant Feliu d’Alella l'any 1847.
Acord de les tarifes dels drets parroquials del febrer del 1847 entre l'Alcaldia del Masnou, el rector segon i els principals veïns.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Dintre de l'espediente hi ha un esborrany d'un plànol d'una església i es referencia: "Garriga" i "1847"

Paraules clau: Moral/Culte Parròquia Alella

-
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Any/expedient 1859/04

Títol formal: Instancias para construcción acordadas. Á 10 de gener.

Data: 06/12/1858 23/07/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, reixes, entrades i portes, trams de mines o 
clavegueram en els carrers Quintana, Huertas, Sant Felip, Santa Ana, Sant Rafael, Sant Antoni, Sant Pere, Ginesta, i del Carme, 
presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Pere Oliver, Francesc Casals i Pagès, Marcel·lí Pujol Fàbregas, Joan Pou, Pere Màrtir 
Mitjans i Buquet, Josep Antoni Estaper, Antoni Fontanills, Isidre Maristany e Isern, Rosa Codina, vídua de Pau Ferrer, Josep 
Mirambell i Martí, Pere Oliver.
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per 
la complexitat de l'obra. Informes de l’arquitecte.
Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'alta de la matrícula del subsidi d'indústria i comerç presentada 
per Mariano Rossell, per la celebració de 9 balls en el Circo Masnouense l'any 1859.

Paraules clau: Obra Privada Clavegueram Mina Ball

-

Any/expedient 1859/05

Títol formal: Espediente para que se provea el estanco que desempeñaba Magín Algarcilla. Á 15 de enero.

Data: 16/06/1859 16/08/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita a l'alcaldia del Masnou si creu necessari 
tornar a obrir l'antic estanc de Magí Algarcilla, tancat per irregularitats en la seva gestió.
Informe en què es justifica la reobertura del 6è estanc.
Petició de Josep Parés i Grané per guanyar la vacant de l'estanc número 5.
Certificació de bona conducta i recolzament per obtenir la plaça feta per l'alcalde a Josep Parés i Grané.
Notificació del nomenament com a responsable del 5è estanc de Josep Horta.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un model d’imprès en blanc notificant a un veí els recàrrecs sobre l'impost 
d'espècies per pal·liar el dèficit del pressupost municipal.
Nota del secretari en la camisa: "Concedido a favor de don José Orta y Font".

Paraules clau: Estanc Adjudicació

-

Any/expedient 1859/06

Títol formal: Copia del título de albeitar y herrador de José Margarit y Forreras. Á 18 de gener.

Data: 04/07/1859 27/08/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de veterinari de Josep Margarit de l'any 1847.
Circulars de la Subdelegació de Veterinària del Partit de Mataró enviades a l'alcaldia del Masnou en què ordena que es cerqui un 
nou veterinari i es faci tancar la botiga que regenta Josefa Mont-ras, vídua de l'antic veterinari, i n'inutilitzi el segell i el títol.
Notificació de les sancions imposades a la vídua Farreras, Josefa Mont-ras, que exerceix de veterinària sense títol.
Certificacions en què consta la inutilització del títol i segells de Cosme i Pere Farreras.
L’alcalde del Masnou informa al Govern Civil de la inutilització dels títols i segell dels dos veterinaris i ferrers i de la presentació del 
títol de veterinari de Josep Margarit i Ferreras, que exercirà en la botiga de Josefa Mont-ras.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Queixa Títol/Oficial Veterinari

-

Any/expedient 1859/07

Títol formal: Espediente de José Torres para la construcción de una bóveda. Á 21 de enero.

Data: 04/10/1855 28/08/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir un tram de mina i un eixida presentada a l'Alcaldia del Masnou per Josep Torras i la seva 
esposa Rosa Ferrer, propietaris d'una casa en el carrer de la Ginesta.
Decret pel qual es nomena Miquel Garriga i Roca, el 1855, Francesc Daniel Molina, el 1859, com arquitectes municipals encarregats 
d'estudiar la petició. Informes dels arquitectes.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades pels arquitectes.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mina Obra Privada

-
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Any/expedient 1859/08

Títol formal: Espediente de apremios por no haber presentado la cartilla. Á 23 de enero.

Data: 11/08/1859 13/08/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província enviada a l'Alcaldia en què informa de l'arribada al Masnou 
d'un comissionat, Esteve Fernández, encarregat de elaborar las cartilles de l’avaluació de la riquesa de béns immobles del Masnou 
perquè no les ha lliurat l’Alcaldia,. També l'informa que les despeses i manutenció del comissionat les haurà de costejar l'Alcaldia.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Por 4 dictadas á 15 reales 60 reales".

Paraules clau: Constrenyiment Impost Control

-

Any/expedient 1859/09

Títol formal: Espediente para que se consignen en presupuestos los consumos de 1854 desde 25 de julio á 31 de 
diciembre i carreteras. Á 26 de enero.

Data: 30/01/1858 09/09/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou informa al Govern de la Província del dèficit del pressupost de l'any 1858 i sol·licita augmentar un 50% 
l'impost de béns de consums l'any 1859 per finir el deute; i explica el perquè de la reducció de la recaptació de l'impost de consums 
de l'any 1858.
L'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província reclama el pagament dels dèbits atraçats de consums de l'any 1854 i 
informa a l'Alcaldia que si no paga s'iniciarà un constrenyiment.
L'alcaldia proposa incloure el deute en el pressupost de l'any 1859 per pagar-lo definitivament, per això sol·licita una ampliació del 
termini de pagament.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Suplemento de 26 de / setembre de 1857".

Paraules clau: Impost Consums Recaptació Queixa

-

Any/expedient 1859/10

Títol formal: Espediente de José Mirambell y Martí para construcción de una reja. Á 29 de enero.

Data: 05/05/1859 05/05/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una claveguera des del carrer Adra fins al mar presentada a l'Alcaldia del Masnou per 
Josep Mirambell i Martí, propietari d'una casa en el carrer Adra.
Vistiplau de l'enginyer en cap de la divisió de carreteres. Decret municipal pel qual s'accepta la petició.
Petició d’un permís d'obres per a construir una reixa en una finestra presentada a l'Alcaldia del Masnou per Josep Mirambell i Martí, 
propietari d'una casa en el carrer Adra. Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que l’enginyer doni el vistiplau.
Ordre de treure la reixa de l'Alcaldia del Masnou perquè no segueix la normativa del ban del bon govern.
Reclamació de Mariàngela Maristany, esposa de Josep Mirambell, presentada al Govern Civil de la Província en què sol·licita que li 
permetin mantenir la reixa.
El Govern de la Província sol·licita un informe a l’Alcaldia. L’Alcaldia presenta les justificacions de la seva actuació

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1859/100

Títol formal: Estados sanitarios mensuales.

Data: 01/02/1859 01/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats sanitaris dels naixements, defuncions i malalts elaborats pel rector des de l'1 de febrer de 1859 fins a l'1 de gener de 1860.
Models dels comunicats enviats per l’alcalde al Govern Civil.
Llistat dels estats enviats.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 12".
No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.

Paraules clau: Control Defunció Naixement Matrimoni

-
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Any/expedient 1859/101

Títol formal: Partes quincenales de los médicos al señor Gobernador de la Província.

Data: 01/02/1859 30/07/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats sanitaris quinzenals dels naixements, defuncions i malalts elaborats pels metges Josep Baroy i Antoni Basomba des del 
gener fins al juliol del 1859.
Models dels comunicats enviats per l’alcalde al Govern Civil amb els estats.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 24".
No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.

Paraules clau: Control Sanitat

-

Any/expedient 1859/102

Títol formal: Petición de pago de atrasos.

Data: 27/02/1858 27/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys del pressupost municipal de l'any 1858. Reclamació del deute a l'administració d'Hisenda dels pressupostos municipals 
reclamat per la Secció de l'Administració de Pressupostos del Govern de la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.

Paraules clau: Pressupost Municipal Deute

-

Any/expedient 1859/103

Títol formal: Tarifa del franqueo obligatoria de cartas.

Data: 01/01/1859 01/01/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les tarifes obligatòries del franqueig de cartes i quan s'han d'aplicar.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 181".
No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient i en el fet que té una camisa pròpia.
Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades. En el document tan sols consta l'any.

Paraules clau: Impost Disposició Correspondènci
a

-

Any/expedient 1859/11

Títol formal: Espediente de precaución sobre la enfermedad del ganado de cerda. Á 30 de enero.

Data: 08/07/1859 25/08/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la subdelegació de Veterinària del partit de Mataró en què tramet un llistat de mesures per evitar la propagació de 
l'epidèmia que afecta als porcs, i en què sol·licita que informi de les mesures preses al Masnou per evitar-ne la propagació.
L'Alcaldia enumera les mesures. 
Llistat de veïns del Masnou que es dediquen a la cria del porc i dels que han estat informats de les mesures.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Veterinari Disposició Epidèmia Carn

-

Any/expedient 1859/12

Títol formal: Espediente de los borrados de la Matrícula de Marina. Á 2 de febrero.

Data: 13/01/1859 13/01/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la província en què s'informa de l'exempció de la matricula de marina i la consideració d'inútil pel servei 
en vaixells de guerra de Claudio Verdaguer, veí del Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'alta de la matrícula del subsidi d'indústria i comerç presentada 
per Mariano Rossell, per la celebració de 9 balls en el Circo Masnouense l'any 1859.

Paraules clau: Marinos Exempció Exèrcit Ball

-
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Any/expedient 1859/13

Títol formal: Espediente sobre turnos de suministros á la torre telegràfina de Montgat. Á 5 de febrero.

Data: 22/12/1857 05/01/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comandància Militar de Mataró notifica als pobles de la llista adjunta que estan obligats a pagar les despeses de manteniment i 
subministraments de la torre telegràfica de Montgat i la seva guarnició.
L'alcalde de Tiana reclama a l’Alcaldia del Masnou el pagament de les parts de les despeses de la Torre d’Alella i Teià de l'any 1858.
L'Alcaldia del Masnou reclama a la d'Alella el pagament de les despeses de la torre (280'28 rals de billó) que deu.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de les despeses de secretaria de l'any 1855

Paraules clau: Torre Tiana Teià Montgat Alella

-

Any/expedient 1859/14

Títol formal: Espediente del día que se ha establecido un destacamento de la Guardia Civil. Á 18 de febrero.

Data: 18/02/1859 18/02/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notes del secretari en què consten el dia que s’establí al Masnou un destacament de la guàrdia civil (28 de gener del 1859), el nom 
del comandant de la Guàrdia Civil de la línia de Mataró, i les mesures de la casa en què s'establiren.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 28 de enero del 1859"
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades. S'ha 
pres com a vàlida la que consta en la camisa.

Paraules clau: Guàrdia/Civil

-

Any/expedient 1859/15

Títol formal: Espediente de nombramiento de vigilantes de consumos. Á 19 de febrero.

Data: 22/01/1859 02/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Josep Coll, arrendatari dels drets de consums per a l'any 1859, a l’Alcaldia del Masnou en què sol·licita que 
Francesc Pujadas, Francesc Brum i Gregorio Feu siguin nomenats vigilants dels productes que s'introdueixen o arriben a la població.
Decret d'Alcaldia pel qual s'accepta la petició.
Peticions presentades per Josep Coll, Pau Pons, Domènec Bori i Josep Toban a l’Alcaldia del Masnou en què sol·licita que Joan 
Pons, Martí Mareo i Josep Capdevila siguin nomenats vigilants dels consums.

Tema: Proveïments

Observacions:

Paraules clau: Vigilant Consums

-

Any/expedient 1859/16

Títol formal: Espediente sobre formación del amillaramiento y repartimiento del territorio para 1859. Á 26 de febrero.

Data: 23/05/1858 17/08/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Repartició de la contribució territorial de la riquesa immoble, cultiu i ramaderia.
Ban informant al veïns de la repartició.
Llistat dels dies de treball i les necessitats sorgides per la classificació dels terrenys de l'any 1859.
Model imprès en què consta l'avaluació del terreny.
Notificació al Govern Civil de la província de la rectificació del llistat de la repartició de l'impost territorial de l'any 1858.
Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què especifica com s'ha de dur a terme l’emmirallament. 
Reclamació d'un administratiu que col·labori amb la Junta Pericial.

Tema: Hisenda

Observacions: Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Impost Recaptació Queixa Estadística

-

Any/expedient 1859/17

Títol formal: Espediente sobre aforo de las espécies de consumos hallados en 29 de diciembre de 1858. Á 27 de febrero.

Data: 13/12/1858 23/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de la llista de productes presentada entre el novembre i desembre del 1858 per 28 comerciants a l’Alcaldia.
Llistats d'existències de productes firmades per comerciants.
Llistat de les existències de productes subjectes a l'impost de consums de la població del 29 de desembre del 1858.
Comptes dels deute dels arrendataris de l'impost de consums a l’Alcaldia del Masnou de l'any 1858.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Se ha entregado á don José Coll, Pablo Pons y demás / partícipes 3561"

Paraules clau: Consums Control Licor Oli

-
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Any/expedient 1859/18

Títol formal: Espediente sobre nombramiento de concejales y acto de posesión. Á 28 de febrero.

Data: 07/03/1857 04/01/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels membres del consistori municipal per a l'any 1859.
Notificació de l'elecció al Govern Civil. Nomenament i presa de possessió del nou bienni pels anys 1858-1859. 
Nomenament del síndic. 
Llistat del personal que treballa pel consistori.
Petició de Gabriel Pla i Truch en què sol·licita una excedència per marxar de viatge.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Eleccions Municipal Excedència

-

Any/expedient 1859/19

Títol formal: Espediente de Juan Oliver y otros para construcción de una barandilla. Á 4 de marzo.

Data: 31/01/1859 07/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades pels veïns del carrer Rastillo en què sol·liciten construir una barana a la plaça situada a la peça de terra 
anomenada Fontanills. 
Decret d'Alcaldia que denega la petició.
Desestimació del Govern Civil de la Província de les dues instàncies presentades pels veïns.
Informe de l’Alcaldia sobre el cas, en què justifica la seva posició.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
El secretari aprofita com a subcamisacamisa del llistat treballadors de la secretaria de l'Ajuntament l'any 1856.

Paraules clau: Obra Pública Secretari Ocata

-

Any/expedient 1859/20

Títol formal: Espediente sobre pago de censos al Estado. Á 12 de marzo.

Data: 27/02/1859 04/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de dos exemplars de l'edicte sobre la necessitat de pagar els censos enviats a l'Alcaldia del Masnou per l'Administració 
Principal de Propietats i Drets de l'Estat.
Confirmació de la rebuda de la tramesa.
Un exemplar de l'edicte.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Censos Disposició

-

Any/expedient 1859/21

Títol formal: Espediente de haber trasladado desde San Juan de Vilassar á este cadàver de Isabel Comas. Á 2 de marzo.

Data: 20/02/1859 20/02/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació en què consta el permís de l’alcalde de Vilassar de Mar perquè es traslladi el cadàver d'Isabel Comas al Masnou per 
enterrar-la.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Trasllat/Mort Vilassar Cementiri

-

Any/expedient 1859/22

Títol formal: Espediente sobre cementerios y sanidad. Á 27 de marzo.

Data: 28/02/1859 28/02/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estadística sobre cementiris i sanitat (males olors i terrenys perillosos) tramesa per l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la 
Província, tot seguint un ordre de la Direcció General de Beneficència i Sanitat.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Cementiri

-
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Any/expedient 1859/23

Títol formal: Espediente sobre disolución de las Sociedades de Quintas. Á 30 de marzo.

Data: 22/02/1859 22/02/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència entre l'Administració de la "Sociedad de Socorros Mutuos de las Quintas de Masnou", l'Alcaldia del Masnou i el 
Govern Civil de la Província, sobre la celebració del sorteig de la quinta i les problemàtiques del pagament de les quintes i els 
substituts, la defensa de la utilitat d'aquesta societat de socors mutus i els beneficis ha fet a la població.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Quinta Associació

-

Any/expedient 1859/24

Títol formal: Espediente sobre varios sujetos detenidos en la casa de Miguel Gordi á las 11 y 1/2 de la noche. Á 4 de marzo.

Data: 04/03/1859 04/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels empresonats en la taverna de Miquel Gordí el dia u de març del 1859 pel vigilant, Antoni Font, i que han estat presentats 
davant de l'alcalde, el qual els ha imposat una sanció.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanció Joc Ordre/Públic

-

Any/expedient 1859/25

Títol formal: Espediente de los retirados y huerfanos. Juan Riqué y Salvador Velasco. Á 7 de marzo.

Data: 18/03/1859 24/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Comandància Militar de Mataró en què sol·licita perquè no ha enviat el llistat d'orfes i retirats de l'exercit, i que se n'ha 
fet de Salvador Velasco, orfe, i de Joan Riqué Oller, militar retirat.
L'alcaldia respon que el primer ha marxat a Amèrica i el segon és mort.
Reclamació de la Comandància Militar de Mataró a l'Alcaldia en què informa que aquestes notícies les havia d'haver rebut abans i 
no alhora de fer estat anual.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pensió

-

Any/expedient 1859/26

Títol formal: Espediente sobre visita de papel sellado y papel de reintegro. Á 18 de marzo.

Data: 31/03/1859 17/06/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació a l'Alcaldia del Masnou de la visita d'un representat de la Renta de paper segellat de la província.
Paper segellat que normalitza el paper dels llibres de la dipositaria i intervenció municipal corresponents als anys compresos entre 
1852 i 1858, que es conserven en l'arxiu Municipal.
Certificació de la compra del paper segellat i la normalització dels llibres.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Paper/Ofici Control

-

Any/expedient 1859/27

Títol formal: Espediente sobre el número de contribuyentes por fincas rústicas y urbanas y demás que figuran en el 
repartimiento. Á 25 de marzo.

Data: 26/03/1859 26/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l'Alcaldia a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província del total de propietaris que paguen la contribució 
territorial, tot especificant el nombre de propietaris de finques rústiques i el nombre de propietaris de finques urbanes.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost Rústica Control

-
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Any/expedient 1859/28

Títol formal: Teatros sobre pago de la contribución de subsidio. Á 6 de abril.

Data: 17/03/1859 17/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita a l'Alcaldia informació sobre les 
característiques dels teatres del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Control Teatre

-

Any/expedient 1859/29

Títol formal: Espediente sobre pago de 50 reales de velón de subsidio con los recargos para cada bayle público. Á 12 de 
abril.

Data: 02/01/1859 12/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions a l'Alcaldia per celebrar balls públics.
Llistat dels veïns que han sol·licitat celebrar balls públics des de l'1 de gener fins al març de l'any 1859.
Llistat de les quantitats recaptades per l'impost sobre balls i el sou pagat als inspectors.
Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què informa a l’Alcaldia de la contribució sobre balls.
L'alcaldia informa de la recaptació de la contribució sobre balls fins al març del 1859.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Ball Control

-

Any/expedient 1859/30

Títol formal: Espediente pidiendo seis cartas de pago de suministros del año 1856. Á 24 de abril.

Data: 16/06/1859 17/06/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què reclama a l'Alcaldia del Masnou revisar les cartes de 
pagament originals de la contribució Territorial de l'any 1856 amb les quals s'han pagat els subministraments de l'exèrcit.
Llistat de les quantitats lliurades per Francesc Pitchot, recaptador de les contribucions directes, a l'Alcaldia tot especificant els 
subministraments fet a les tropes.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Están en contaduría"

Paraules clau: Subministramen Exèrcit Deute

-

Any/expedient 1859/31

Títol formal: Espediente de Jayme Rebarter sobre construcción de un pedazo de pared en el torrente del Ase. Á 27 de abril.

Data: 04/03/1859 04/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una paret presentada a l'Alcaldia del Masnou per Jaume Reverter, propietari d'un terreny 
en el torrent de l'Ase.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Torrent Obra Privada

-

Any/expedient 1859/32

Títol formal: Espediente sobre vigilantes de consumos. Á 29 de abril.

Data: 29/04/1859 29/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les persones que s'han presentat pel càrrec de vigilant de consums, en què s'especifica les dades que constaven en la 
seva cèdula d'identificació.
Certificació de l'elecció de Josep Xicart i Marimont, que inclou el temps que exercí el càrrec.

Tema: Proveïments

Observacions: Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Consums Vigilant

-
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Any/expedient 1859/33

Títol formal: Espediente sobre obertura de la casa que habitaba Juan Felio albañil. Á 10 de mayo.

Data: 22/04/1859 10/05/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l'Alcaldia de Vilafranca del Penedès a la del Masnou de la defunció de Joan Feliu.
Acord de l'Alcaldia i els veïns d'obrir la casa de Joan Feliu. 
Certificació i acte de l'obertura de la casa. 
Inventari dels béns i la seva venda. 
Lliurament a la vídua, Joana Feliu, dels diners de la venta dels béns a Pere Màrtir Mitjans.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions:

Paraules clau: Herència Bens Defunció

-

Any/expedient 1859/34

Títol formal: Testimonio de los productos de propios de este Común. Á 13 de mayo.

Data: 01/04/1859 16/07/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou en què consten les quantitats que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels 
arbitris i béns propis del Masnou en l'any 1859, trameses per l'Alcaldia a l'Administració Principal de Propietats i Drets de l'Estat de 
la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Productos de propios 3200 reales / Contribución 14720 / por el 20% 610 reales 56/ (suma) 757 
reles 76 / (total) líquido 2442 reales 24".

Paraules clau: Propis/Arbitris Arrendament Comptes

-

Any/expedient 1859/35

Títol formal: Solicitud presentada por Buenaventura García sobre colocar tierra al detrás de su casa. Á 20 de mayo.

Data: 13/04/1859 13/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís per posar un munt de terra en la part del darrera de casa seva presentada a l'Alcaldia del Masnou per 
Bonaventura Garcia, propietari d'un terreny en el carrer Sant Cristòfol.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels treballadors de la secretaria de l'Ajuntament del 
Masnou.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1859/36

Títol formal: Sobre alquiler de don Jayme Reverter. Á 24 de mayo.

Data: 03/05/1859 05/05/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació enviada per l'Alcaldia del Masnou a la de Teià en què sol·licita que informi a Jaume Reverter i a Antoni Duran l'ordre de 
normalitzar els seus pous.
L'Alcaldia de Teià respon que l'ordre ja ha estat notificada.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels impostos recaptats per la Depositaria i de les llicencies 
expediedes de caça i armes l'any 1859.

Paraules clau: Teià Pou

-

Any/expedient 1859/37

Títol formal: Espediente de nombramiento de la Junta Pericial para 1859. Á 31 de mayo.

Data: 20/10/1857 04/10/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits repartidors de la contribució territorial de l'any 1859. 
Notificació al Govern Civil de la Província de l'elecció i el nomenament.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'epedient esborrany de la carta enviada pel rector a la Junta de la Societat la "Masnouense de Seguros Marítimos" en què 
informa de la repartició entre els pobres de la població dels 2000 reals de billó que li foren lliurats.

Paraules clau: Repartició Impost Beneficència

-
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Any/expedient 1859/38

Títol formal: Espediente sobre estar preso Magín Algareilla y Demestres. Estrangero. Á 12 de junio.

Data: 07/04/1859 01/06/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Jutjat de primera instància de Mataró en què sol·licita informació sobre Magí Algarcilla i Demestres, encarregat d'un dels 
estancs del Masnou.
Informe de l'Alcaldia.
Notificació de l'ordre de que es presenti Magí Algarcilla en el Jutjat de Guerra de la Capitania General de Catalunya.
Diligències i actes de l'escorcoll ordenat pel jutge de Mataró de la casa de Magí Algarcilla. Inventari dels béns.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions:

Paraules clau: Vigilància Presos

-

Any/expedient 1859/39

Títol formal: Espediente pidiendo permiso para la celebración de la fiesta de Sant Pedro. Á 23 de junio.

Data: 23/06/1859 24/06/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per celebrar balls en la festa patronal de Sant Pere 
de l'any 1859. 
Acceptació de la petició per part de l'Alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància. 
Petició al caporal dels mossos d'esquadra de Sabadell de 4 o 5 homes per vigilar la celebració.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la llista de problemàtiques tractades per Miquel Rosell, substitut 
del secretari, Bonaventura Feu, mentres aquest estava malalt.

Paraules clau: Festivitat Ball Ordre/Públic Secretari

-

Any/expedient 1859/40

Títol formal: Espediente pidiendo permiso para celebrar la fiesta de San Cristobal. Á 6 de julio.

Data: 06/06/1859 08/06/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia per celebrar un ball per la festa de Sant Cristòfol de l'any 1859 en la casa de Pere Roca. 
Acceptació de la petició per part de l'Alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat d'ingresos municipals sense datació.

Paraules clau: Festivitat Ball Ordre/Públic

-

Any/expedient 1859/41

Títol formal: Testimonio de los productos de propios de este común de 1855. Á 14 de julio.

Data: 30/04/1858 15/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou en què consten les quantitats que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels 
arbitris i béns propis del Masnou en l'any 1858, trameses per l'Alcaldia a l'Administració Principal de Propietats i Drets de l'Estat de 
la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Productos de propios 3200 reales / contribuciones 120 reales / por el 20% 636 reales / (suma) 756 / 
Líquido 2444".

Paraules clau: Propis/arbitris Impost Arrendament

-

Any/expedient 1859/42

Títol formal: Espediente sobre la detención de siete caballerías. Á 27 de julio.

Data: 25/04/1859 27/07/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Denúncies fetes per membres de la guarnició de la Guàrdia Civil del Masnou a Ramon Valldeperas i Solé, Joan Truch i Vicente 
Ponce per anar indocumentats, i confiscació dels seus cavalls.
Certificacions de bona conducta de l'alcalde de Mataró fetes a Joan Puig i Vicente Ponce, i de l'alcalde d'Argentona a Jaume 
Ginesta.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 25 de abril / Día 24 de julio. La de dos caballos".

Paraules clau: Sanció Guàrdia/Civil Via/Pública Cavall

-
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Any/expedient 1859/43

Títol formal: Existencias de cigarros en los estancos. Á 2 de agosto.

Data: 23/08/1859 01/09/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat enviat per l'Alcaldia a l'Administració de Rentes de Mataró, responent a una circular anterior, de la quantitat i tipus de tabac 
que hi havia en els estancs del Masnou regentats per: Joan Ribas i Humet, Francesc Pujades, Joan Ribas i Prat, Antoni Duran, 
Francesc Ferrer i Josep Orta i Font el 31 d'agost del 1859.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Tabac Estanc Control

-

Any/expedient 1859/44

Títol formal: Información jurídica presentada por Pablo Cuadras. Á 6 de agosto.

Data: 03/09/1859 07/09/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Testimoniatge de la bona conducta de l'hostaler Pau Cuadras, de la seva dona Dolores Cuadras i Rosés i de Rosa Rosés presentat 
per Pere Roca, Francesc Marfà i Josep Antoni Estaper, com a resposta d'una queixa per conducta immoral.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ordre/Públic Queixa

-

Any/expedient 1859/45

Títol formal: Espediente contra vecinos que diriguen aguas en los caminos públicos. Cloaca. Á 12 de agosto.

Data: 01/05/1859 12/07/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord de la construcció d'una claveguera en el torrent de Teià.
Compte de les despeses de construcció del torrent passa pel costat de la casa de la Vila.
Llistat dels veïns que es connecten a la claveguera del torrent Vallmora i Xich, i dels que paguen per tirar aigües residuals en la 
claveguera del torrent de Teià.
Ban amb les condicions de la construcció.
Pressupostos presentats per Jaume Genís, Andreu Palau i Ignasi Colell. Decret que obliga a Domènec Estaper i a Joaquim 
Fàbregas a no dirigir les aigües residuals de les seves cases al carrer si no a la claveguera del torrent de Teià. Acceptació del 
decret per part dels dos veïns.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Torrente de la casa de la villa"

Paraules clau: Sanció Clavegueram Torrent

-

Any/expedient 1859/46

Títol formal: Espediente de las camisas de las especies de consumos y nombramiento de vigilantes. Á 15 de setiembre.

Data: 21/02/1859 04/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenaments dels vigilants de consums: Joan Barbari i Llord, Gregorio Feu i Duran, Joan Pons Oliva, Martí Marco i Forces, Josep 
Capdevila.
Denúncies presentades pels vigilants de consums de comerciants que introdueixen productes sense pagar impost. 
Llistat de les espècies introduïdes il·legalment al Masnou i les sancions que han pagat els comerciants que les introduïren l'any 1859
Notificació de l'entrada de productes de consum legals per part dels propietaris.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Impost Consums Vigilant Control

-

Any/expedient 1859/47

Títol formal: Espediente de la enfermedad de los viñedos oidium tukeri. Á 20 de setiembre.

Data: 31/07/1859 23/09/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits per quantificar les destrosses que ha ocasionat la plaga de l'oïdi a la collita de raïm del Masnou de l'any 1859. 
Informes dels perits i testimonis. 
Llistat dels propietaris afectats per l'oïdi del Masnou. Llistat dels propietaris que tenen vinyes i el producte d'un anys sense plaga.
 Exposició pública de les dades dels efectes de la plaga. Càlculs de la producció de l'any 1859.
Informe tramès de l’Alcaldia del Masnou a l'Administració Principal d'Hisenda de la Província sobre els efectes de la plaga i les 
propietaris afectats

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions:

Paraules clau: Plaga Collita Impost Indemnització

-
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Any/expedient 1859/48

Títol formal: Espediente de cinco pliegos de papel de reintegro con las actas de juramento y posesión de concejales. 
Desde 1 de enero de 1852 á 1 de enero de 1859.

Data: 27/08/1859 09/10/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Administració de Rentes Estancades de la Província sol·licita a l'Alcaldia del Masnou dades sobre la compra de paper 
segellat de 8 rals de billó. 
L'Alcaldia tramet les dades sol·licitades.
Llistat de les dades sobre el paper segellat en què consten el jurament i la presa de possessió dels regidors del consistori municipal 
des del gener del 1852 fins al geners del 1859.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Paper/Ofici Municipal Regidor

-

Any/expedient 1859/49

Títol formal: Espediente sobre la muerte violenta por el segundo tren del ferrocarril de Josefa Morato Font Cirés, viuda, 
vecina de Premià de Mar. Á 12 de octubre.

Data: 02/10/1859 02/10/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys dels comunicats enviats al jutge de Primera instància i al promotor fiscal de Mataró, en què consten una relació dels 
fets, el lloc en què fou enterrada i la identificació de la difunta, Josefa Morató, Font i Cirés, vídua de Pau Morató, veïna de Sant 
Cristòfol de Premià

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Atropellament Ferrocarril Defunció Premià

-

Any/expedient 1859/50

Títol formal: Espediente de licencias para uso de arma y cazar para 1859. Á 20 de octubre.

Data: 10/12/1858 20/11/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels homes han sol·licitat la llicència d'arma i caça en els anys 1858 i 1859.
Esborranys de les peticions de les llicències de caça i arma i de les certificacions de l'alcalde confirmant la bona conducta dels 
peticionaris presentades al governador civil de la província l'any 1859.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient hi ha un esborrany del llistat dels veïns que han sol·licitat l'any 1859 una llicència, especificant la seva professió 
i la data de petició d'aquesta.

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1859/52

Títol formal: Espediente de los censos y censales á que estan afectas las fincas de propios y quien las percibe. Á 6 de 
novembre.

Data: 20/10/1859 20/10/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal de Propietats i Drets del Estat de la Província enviada a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita 
ompli l’imprès que l'adjunta sobre finques de propis afectades per censos, i que els cobra.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, de bona conducta feta per l'alcalde del 
Masnou a Joaquim Roses i Freixas el 19 d'octubre del 1859.

Paraules clau: Censos Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1859/53

Títol formal: Espediente informes de la enfermedad de los viñedos. Á 10 de noviembre.

Data: 24/02/1859 14/11/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Administració Principal de Hisenda Pública de la Província en què sol·licita que l’Alcaldia del Masnou faci un informe dels 
danys en les collites provocats per l'oïdi l'any 1859 en els pobles de Tiana, Sant Cristòfol de Premià, Teià i Alella per decidir si 
accepta o no la rebaixa de contribucions i impostos.
Informes en què l'Alcaldia del Masnou verifica les dades presentades per les alcaldies d'aquests tres pobles sobre els danys.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "San Cristovl de Premiá / del pueblo de Tayá / Idem del pueblo de Tiana / Idem del pueblo de Alella".
Iclou una carta del 29 de febrer enviada al secretari Buenaventura Feu sobre un expedient no determinat.

Paraules clau: Plaga Teià Premià Alella Tiana

-
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Any/expedient 1859/54

Títol formal: Espediente sobre la quema en casa de Pedro Morral. Á 15 de noviembre.

Data: 15/11/1859 15/11/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l'incendi que es va produir en la casa de Pere Morral i valoració dels danys enviada a l'asseguradora "La Unión 
Española".

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de part de les actes d'un judici de conciliació celebrat el 25 i el 26 
d'octubre del 1859.

Paraules clau: Incendi

-

Any/expedient 1859/55

Títol formal: Espediente de la muerte natural de Salvador Andiñach y Solà, natural del pueblo de Alella. Á 20 de noviembre.

Data: 11/08/1831 20/10/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Passaport de l'any 1831 expedit a Teià de Salvador Andiñach i Sala.
Llistat dels béns que duia en el moment de la seva mort el 20 de novembre del 1859, Salvador Domingo.
Còpia del Judici de conciliació entre Salvador Andinyac i Teresa Duran del 24 de novembre del 1850.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions:

Paraules clau: Defunció Judici Conciliació Bens

-

Any/expedient 1859/56

Títol formal: Instancias de Salvador Bosch y varios otros vecinos de la calle de la Genesta denunciando una letrina á pie 
de un camino público. Á 7 de diciembre.

Data: 15/12/1858 26/03/1859

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de la denúncia interposada per un grup de veïns a Josep Antoni Estaper per una latrina que està a la vista dels vianants. 
Notificació informant de la denúncia al propietari. Decret que l'obliga a reparar la latrina per evitar perjudiqui a la resta de veïns
Factura del fuster en què consta els treballs fets per tancar la latrina.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Sanitat Sanció Queixa

-

Any/expedient 1859/57

Títol formal: Relación de las balanzas pesas y medidas del común que sirven en la plaza. Á 9 de diciembre.

Data: 22/02/1845 12/12/1858

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les balances, pesos i mesures lliurades, com encarregat de la plaça pública, a Martí Andinyac l'any 1845, i a Gil Ramentol 
l'any 1858.
Nota de la compra l'any 1849 de tres mesures i peses per a la plaça.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Pesos/Mesures Plaça/Pública

-

Any/expedient 1859/58

Títol formal: Espediente de haber sorprendido un juego prohibido de bolas en el café de José Maristany. Á 11 de diciembre.

Data: 25/11/1859 01/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe tramès per l'alcalde del Masnou al governador civil de la província sobre la denúncia contra uns veïns que jugaven 
il·legalment en el cafè de Josep Maristany i sol·licita la sanció que se'ls ha d’imposar.
Circular del Govern Civil en què notifica la multa als jugadors i al cafès per celebrar per la infracció.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Joc Il·legal Sanció Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1859/59

Títol formal: Espediente sobre precios de los frutos de la cosecha de este pueblo. Á 14 de diciembre.

Data: 07/06/1859 10/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Secció d'Estadística del Govern de la Província en què sol·liciten sobre les collites el maig del 1859. 
resposta de l'Alcaldia del setembre del 1859.
Esborrany de l'enquesta, resums de les dades i resultats. 
Comptes.
Llistats de propietaris.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Collita Control

-

Any/expedient 1859/60

Títol formal: Espediente de venta de fincas rústicas del Estado. Á 10 de diciembre.

Data: 30/01/1832 27/11/1859

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de la celebració d'una subhasta per vendre dos finques rústiques del Masnou, propietat de l'Estat.
Certificació de les mides del terreny per part del Mestre d'obres municipal Josep Canudas i l'arquitecte designat pel municipi Josep 
Buxareu. Nomenament dels perits per mesurar terrenys.
Anuncis subhasta. Reclamacions presentades per veïns que reclamen un dels terrenys.
Certificació en què consta l'ocupació del terreny l'any 1832 i la compra del terreny de la carretera l'any 1832.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Compra Parcel·la Venta Queixa

-

Any/expedient 1859/61

Títol formal: Liquidación general de los gastos y utensilios facilitados á los individuos de la torre telegráfica de Montgat 
desde 1854 á 1859. Á 12 de diciembre.

Data: 03/02/1858 06/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels estris que s'han endut els representants de les alcaldies del Masnou i Tiana de la torre telegràfica després del seu 
tancament i la marxa del destacament.
Rebuts dels estris i subministraments lliurats a la torre telegràfica de Montgat entre 1858 i 1859. Llistats dels rebuts.
Llistats de les despeses de la torre telegràfica pagades pels ajuntaments del Masnou i Tiana entre 1852 i 1859.
Compte de les quantitats aconseguides després de vendre els estris de la torre telegràfica que li pertocaven al Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 5 de juny del 1859 feta a Francisco Ferrer i Macià.

Paraules clau: Torre Montgat Tiana Teià Alella

-

Any/expedient 1859/62

Títol formal: Espediente de estadística criminal. Á 13 de diciembre.

Data: 11/09/1859 03/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicats mensual enviats per l'alcalde del Masnou al jutge de primera instància de Mataró sobre l'activitat criminal de la població.
Circulars del promotor fiscal del Jutjat de Mataró en què informa que ha rebut els comunicats de l'any 1859 i l'enquesta ordenada pel 
Reial Decret del juliol del 1859.
Imprès amb articles del codi penal.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 175 / boletín número 224"

Paraules clau: Ordre/Públic Vigilància

-
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Any/expedient 1859/63

Títol formal: Espediente sobre libramiento contra fondos comunales para pago de las asignaciones de los maestros y 
gastos de material. Á 14 de diciembre.

Data: 31/01/1859 31/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions en què consta el sou lliurat l'any 1859 als mestres de les escoles públiques: Pau Garriga, Benet Gimpera i Dolors 
Colomer tramesos a la Junta d'Instrucció Pública Provincial.
Estats presentats per Dolores Colomer en què especifica els diners que li han lliurat i en què se'ls ha gastat.
Circulars de la Junta d'Instrucció Pública Provincial en què ordena el pagament als tres mestres del seu sou trimestralment.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Primer trimestre en 31 de enro / Segundo trimestre".

Paraules clau: Nòmina Mestre Centre

-

Any/expedient 1859/64

Títol formal: Espediente de renovación de licencias de uso de armas y cazar. Á 15 de diciembre.

Data: 02/12/1859 09/01/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de llicències d'armes i caça de Pere Màrtir Mitjans i de Cebrià Cussó al governador civil de la província.
Certificats de Bona conducta dels peticionaris firmat per l'alcalde del Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cipriano Cussó / Pedro Martir Mitjans"

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1859/65

Títol formal: Espediente de repeso y recuento de tabacos en los estancos. Á 16 de diciembre.

Data: 31/12/1859 03/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat enviat per l’Alcaldia a l'Administració de Rentes de Mataró de la quantitat i tipus de tabac que hi havia en els estancs del 
Masnou regentats per: Joan Ribas i Humet, Francesc Pujades, Joan Ribas i Prat, Antoni Duran, Francesc Ferrer i Josep Orta i Font 
del 31 de desembre del 1859.
Llistats de les existències de tabac en els estancs el 31 de desembre del 1859.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estanc Tabac Control

-

Any/expedient 1859/66

Títol formal: Espediente de partes sanitarios quincenales al subdelegado del partido. Á 17 de diciembre.

Data: 01/02/1859 06/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats sanitaris tramesos pels metges Antoni Basomba i Josep Baroy a l'Alcaldia en els mesos de gener, febrer, juny i novembre del 
1859.
Model del comunicat sanitari i llistat dels comunicats tramesos per l'Alcaldia del Masnou al Subdelegat de medicina del Partit de 
Mataró.

Tema: Sanitat

Observacions:

Paraules clau: Sanitat Control

-

Any/expedient 1859/67

Títol formal: Espediente de los estados trimestrales de nacidos, casados y muertos. Á 18 de diciembre.

Data: 01/04/1859 03/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia dels estats trimestrals dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions que consten en la parròquia del Masnou en l'any 
1859, que l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern Civil de la Província de Barcelona.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Naixement Matrimoni Defunció

-
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Any/expedient 1859/68

Títol formal: Espediente sobre la visita del señor inspector de las escuelas públicas y privadas. Á 19 de diciembre.

Data: 24/10/1859 25/10/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les escoles que hi ha al Masnou, públiques i privades, l'any 1859, en què s'especifica l'adreça, el nom del director i 
l’ensenyament que s'imparteix.
Notificació als mestres i els membres de la Junta d'Escoles del Pobles de la visita de l'inspector, Sr. Bayona.
Ordre notificada a Felio Alsina, Josep Garriga i Carlos Font de pagar una fiança i obtenir una certificació per poder ensenyar al 
Masnou.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat dels subministraments que l'Ajuntament del Masnou ha fet a 
la torre telegràfica de Montgat entre el gener i el setembre del 1858

Paraules clau: Centre Control Torre

-

Any/expedient 1859/69

Títol formal: Instancias presentadas.

Data: 11/12/1859 21/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 68

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, trams de mines o clavegueram en els carrers: Santa 
Ana, Caterra, Quintana, Adra, Lavadero, Sant Pere, del Fuerte, Sant Felip, Ginesta, presentades a l'Alcaldia del Masnou per: 
Gregori Bertran, Pau Noms, Teresa Bertran Pagès, Francesc d'Assis Sensat, Jeroni Castellà i Pla, Francesc Alsina i Fàbregas, 
Francesc Ventura Pagès, Josep Corchs, Martí Rosés, Eulàlia Pi, muller de Josep Oriol Corchs, Marcel·lí Suñol, Francesc Olivé i 
Alsina, Bonaventura Riera i Calvet, Josep Oliveras i Borrell, Josep Mirambell, Francesc Olivé Alsina, Francesc Maristany i Mora, 
Marià Mayo i Casas, Jaume Ferrer i Casals.
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per 
la complexitat de l'obra. Informes de l’arquitecte. Decrets municipals pels quals s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Inclou el plànol referenciat en la instància presentada per José Corchs del 5 de setembre dl 1859.

Paraules clau: Obra Privada Clavegueram Mina

-

Any/expedient 1859/70

Títol formal: Espediente de alojamiento del regimiento de cazadores de Almansa. 6º de Caballería. Á 21 de diciembre.

Data: 12/08/1859 09/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del passi expedit per la Comandància General de la província en què es dona permís perquè el regiment de caçadors 
d'Almansa passi de Mataró a Vilafranca i s'ordena a tots els pobles que li lliurin els allotjaments i subministraments que necessitin.
Comptes de despeses d'allotjaments.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 10 de dicembre / A Pedro Roca cebada 553 reales 16 maravedís / á pedro Roca pan 124 
reales / Á Jayme Prat paja 60 reales / á Pablo Cuadras, paja 140 / Idem alojamiento de 40 oficiales 48 reales / 188 reales / total 925 
reales 16 maravedís"
Dintre de l'expedient trobem una carta particular de Juan Andiñach a Bonaventura Feu del 12 d'agost del 1859.

Paraules clau: Allotjament Exèrcit

-

Any/expedient 1859/71

Títol formal: Espediente sobre partes que conducen ganado para abasto. Á 22 de dicembre.

Data: 22/12/1859 22/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del 27 de juny del 1859 del governador civil de la província en què ordena que tots els pastors portin sempre credencials 
que els identifiquin.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Disposició Pastor

-
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Any/expedient 1859/72

Títol formal: Espediente sobre estados de alojamientos, bagages, positos nacionales, positos pios y alojamientos. Á 23 de 
diciembre.

Data: 24/03/1859 25/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat dels subministres fets a l'exèrcit per l'Alcaldia del Masnou l'any 1858 i enviats al Govern Civil de la Província.
Llistat del preu de les racions per subministraments des del gener fins al setembre del 1858.
L'alcalde del Masnou informa al Govern Civil de la Província de la causa del retard del lliurament dels estats de les existències, 
bagatges, pòsits nacionals i pietosos de l'any 1859 i del retard en el lliurament del llistat d'allotjaments i subministraments de l'any 
1858 perquè l'encarregat, Joan Riqué, va morir i no es localitzen els seus papers.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 67 / idem número 207 recuerdo".

Paraules clau: Exèrcit Allotjament Subministramen

-

Any/expedient 1859/73

Títol formal: Espediente del juicio celebrado entre Narciso Maspons y Coma sesionario de Francisco Serra contra Martín 
Sans sobre pago de 213 duros. Á 24 diciembre.

Data: 08/08/1857 25/10/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de l’exhort de la sentència del judici de conciliació entre Narciso Maspons i Martí Sans per un deute de 13 duros.
Reclamacions de Francesc Serra i Mas en què sol·licita que finalitzi l'exhort. 
Martí Rosés respon que finalitzarà quan tots els documents tinguin el paper segellat.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "El día 11 de mayo de 1858, don Francisco Serra / entregó al secretario de este ayuntamiento el 
testimonio / adjunto / el día 14 de idem fue notificado verbalmente por el secretario"

Paraules clau: Judici Conciliació Deute

-

Any/expedient 1859/74

Títol formal: Elección de la mitad de concejales que deben entrar en el ejercicio de u cargo en 1 de enero de 1859. Á 26 de 
diciembre.

Data: 18/12/1858 01/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenaments i presa de possessió del consistori municipal pel bienni 1859 i 1860. 
Presentació de les credencials. 
Discussió si poden o no accedir als càrrecs els membres que formaven part del consistori anterior.
Llistat dels consistori pel bienni 1859-1860.
Ratificació del calendari de sessions, dels treballadors de l'Ajuntament i l'elecció del Dipositari.
Petició d'excedència presentada per Gabriel Pla i Truch per anar a Buenos Aires.
Resolució del Govern Civil de la Província en què accepta la petició per anar de viatge de Joan Noms.

Tema: Eleccions

Observacions:

Paraules clau: Elecció Municipal Regidor Excedència

-

Any/expedient 1859/75

Títol formal: Espediente de nombamiento de la junta Pericial. Á 25 de diciembre.

Data: 30/03/1859 30/05/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de la junta pericial de l'avaluació de la riquesa territorial i la recaptació de l'impost aprovada per l'Administració Principal 
d'Hisenda Pública de la Província.
Petició d'exempció de la junta de Josep sensat en què al·lega que viu fora de la població.
Nomenament dels membres de la junta.
Llistats dels majors contribuents del Masnou l'any 1859.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expediente hi haun exemplar de l'imprés de la "Guia de los amillaramientos, cartillas, estados y resúmenes"

Paraules clau: Repartició Impost

-
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Any/expedient 1859/76

Títol formal: Espediente sobre donativos a favor de los hospitales de sangre en la guerra de Marruecos. Á 27 de diciembre.

Data: 20/11/1859 03/02/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Alcaldia del Masnou en què reculen una ordre del governador civil en què ordenen la creació d'una Junta per gestionar 
els donatius pels hospitals de sang en la guerra del Marroc.
Llistats dels veïns cridats per formar part de la Junta del Masnou.
Acta d'elecció dels 4 veïns que formaran la Junta i presa de possessió en el càrrec.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exèrcit Assistència Hospital

-

Any/expedient 1859/77

Títol formal: Espediente sobre pago de los que venden gallinas en las carnicerías. Á 28 de diciembre.

Data: 28/12/1859 28/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les tres carnisseries en què venen gallines al Masnou i el lloguer que cobren els propietaris als venedors d'aviram l'any 
1859.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Gallinas Carn Lloguer

-

Any/expedient 1859/78

Títol formal: Título de maestro de primera enseñanza de Esteban Masareu y Rovira. Á 29 de diciembre.

Data: 29/12/1859 29/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de mestre d'escola primària elemental expedit a Esteve Masabeu Rovira en 1858.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Títol/Oficial Mestre

-

Any/expedient 1859/79

Títol formal: Espediente de Jayme Felio maestro interino de la escuela pública. Á 30 de diciembre.

Data: 04/10/1859 10/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació del temps en què Joan Mauri va estar treballant en l'escola pública del Masnou.
Certificacions de les nòmines pagades a Joan Mauri per la seva feina com ajudant de Benet Gimpera en el mes de febrer del 1859.
Certificacions de les nòmines pagades al mestre Jaume Feliu i al seu ajudant Gabriel Feliu en el mes d'abril del 1859.
Petició de l’Alcaldia al Director General d'Instrucció Pública en què sol·licita el nomenaments de Jaume Feliu i Godoy com a mestre 
de l'escola pública.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 30 de junio de 1859. He entregado á don Jayme / Felio 800 reales de vellón".
Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Mestre

-

Any/expedient 1859/80

Títol formal: Espediente de niñas y niños que van a la escuela en clase de pobres. Á 31 de diciembre.

Data: 25/01/1859 10/10/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme o de filiació (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades 
l'adreça) presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la 
gratuïtat de les classes i el material.
Acords de la Comissió d'Instrucció Primària local en què s'adjunten els llistats de nens i de nenes que han presentat una sol·licitud i 
si han estat o no admesos com a pobres l'any 1859.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beques

-
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Any/expedient 1859/81

Títol formal: Cloaca. Relación de los que adeudan el pago de lo que les corresponde de la cloaca del camino de la Serra. Á 
31 de diciembre.

Data: 01/01/1852 31/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels veïns que pagaven una quota per la construcció i l'ús de la claveguera del Camí de la Serra o d'Alella, construïda l'any 
1855, en els anys 1852, 1854, 1855 i 1859.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Clavegueram Deute

-

Any/expedient 1859/82

Títol formal: Espediente sobre partes mensuales de capturas para clase de delitos. Vide dicho Boletín Oficial. Á 31 de 
diciembre.

Data: 25/03/1859 02/09/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat enviat per l'alcalde al governador civil de la província en què consta que no hi ha hagut cap captura de presos al Masnou 
entre els mesos de gener i agost del 1859.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Bolitín Oficial número 66".

Paraules clau: Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1859/83

Títol formal: Espediente de Maria Amat y Lluch sobre el terreno de frente la calle San José. Á 31 de dicembre.

Data: 01/02/1859 04/08/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentades a l'Alcaldia del Masnou per Agustín 
Maristany, Rosa Corchs i Puig i Maria amat i Lluch, vídua de Joan Fontanills, propietaris de terrenys propers a la plaça de l'església.
Certificació del rector del Masnou en què consta l'existència de la plaça de l'església.
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte.
El Govern Civil de la Província sol·licita informació sobre la petició de Maria amat, perquè afecta a l'església parroquial de Sant Pere.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Plaça/Església Privada Parròquia

-

Any/expedient 1859/84

Títol formal: Espediente de altas y bajas de subsidio. Á 31 de diciembre.

Data: 21/02/1859 30/09/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 48

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats mensuals d'altes i baixes de la matrícula del Masnou de l'any 1859.
Peticions d'altes i baixes de la matrícula del subsidi, informe de l'Alcaldia i acceptació de la petició.
Llistat de les classes d'indústria que hi ha al Masnou l'any 1859.
Circulars de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita informes sobre les rectificacions de la 
Matrícula a l’alcalde.
Comunicats de l’alcalde en què informa de les altes, baixes i rectificacions de la matrícula a l'Administració Principal d'Hisenda 
Pública de la Província.
Llistats del pagament de les quotes dels balls del Círculo Masnouense.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedint hi ha dos impresos en blanc.

Paraules clau: Impost Recaptació IndústriaComerç

-
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Any/expedient 1859/85

Títol formal: Solicitud a su majestat la Reyna pidiendo el establecimiento de una aduana de cuarta clase. Á 31 de dicembre.

Data: 29/09/1859 07/11/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per l'Alcaldia del Masnou a la Reina en què sol·licita l'establiment d'una duana de quarta classe al Masnou. 
Carta de Feliu Pujol a Bonaventura Feu en què envia el llistat de pobles catalans que tenen duanes especificant-ne la classe. 
Ajudant Militar de Marina demana a l'Alcaldia del Masnou que justifiqui perquè de la seva petició. Justificació presentada per 
l'Alcaldia de la seva petició d'una duana de quarta classe.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Duana Port Platja

-

Any/expedient 1859/86

Títol formal: Espediente de los caminos vecinales declarados por el Gobierno de la Província. Á 31 de diciembre.

Data: 21/09/1859 21/09/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la secció de foment del Govern de la Província en què informa a l'Alcaldia del Masnou dels camins que han estat 
designats com veïnals i quins com vies públiques.
Resum de la circular fent referència a l'estadística de l'expedient 1855/80.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "2 Camino de la Serra o de Alella 18 pies / 5 idem que dirige á Tayá 18 idem / 5 idem de Santa 
Madrona 12 idem / 7 idem de Gayo que dirige á la Riera de Tayá / 12 idem"

Paraules clau: Torrent Via/Pública

-

Any/expedient 1859/87

Títol formal: Espediente de los detenidos y presos por la Guardia Civil. Á 31 de diciembre.

Data: 08/03/1859 16/03/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions de les detencions de tres homes en març del 1859 per la Guàrdia civil.
Llistat dels empresonaments fets pel cap de la Guàrdia Civil del Masnou enviat al governador civil de la província.
Petició de l'alcalde del Masnou al de Cabrils d'una certificació de bona conducta a favor de Salvi Tolrà i Manent.
Certificació enviada pel l’alcalde de Cabrils.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 25 d'octubre del 1858 informant de la celebració d'eleccions per 
escollir els representants a Corts.

Paraules clau: Guàrdia/Civil Presos Ordre/Públic

-

Any/expedient 1859/88

Títol formal: Espediente para acordar la estima de casa en construcción por la junta Pericial del año 1854. Á 31 de 
diciembre.

Data: 29/10/1854 29/10/1854

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les cases o edificis, l'edificació dels quals s'inicià els anys 1850 i 1852, i que en 1854 encara no s'han finalitzat, tot 
especificant el carrer, el nom del propietari i l'estima dels impostos que ha de pagar en 1854.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Obra Control

-

Any/expedient 1859/89

Títol formal: Espediente del basurero. Á 31 de diciembre.

Data: 30/12/1858 30/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de la contractació de Francesc Miralles i Miró com a responsable de la neteja de la població per l'any 1859.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Neteja Municipal

-
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Any/expedient 1859/90

Títol formal: Espediente sobre formación del presupuesto del material de las escuelas. Á 31 de diciembre.

Data: 31/12/1859 31/12/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 60".
Els documents simples de l’expedient s’han extraviat, tan sols en resta la camisa amb el títol.

Paraules clau: Centre

-

Any/expedient 1859/91

Títol formal: Espediente de construcción de las cárceles de Mataró. Á 31 de Diciembre.

Data: 14/01/1859 08/07/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presenta per un grup d'alcaldes del Partit de Mataró en què sol·liciten al Govern Civil de la província poder pagar una quota 
anual pel manteniment de les presons del Partit.
Sol·liciten que l’Alcaldia del Masnou s'adhereixi a la proposta. L'Alcaldia respon que només ho farà si ho fan la resta de poblacions 
del partit perquè la seva situació econòmica és precària.
Esborrany de l'adhesió de l'Alcaldia del Masnou a la proposta.
Rebut dels diners lliurats al secretari per Pere Maristany i Corchs pels 76 animals morts l'any 1859.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient referències a miquel Rossel com a secretari interí.

Paraules clau: Presó Mataró Secretari

-

Any/expedient 1859/92

Títol formal: Junta de primera enseñanza. Á 31 de diciembre.

Data: 03/10/1857 12/02/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats de les escoles de nens i nenes del Masnou en què s'especifica el nombre d'alumnes i la quantitat paguen els alumnes.
Llistat dels alumnes de les escoles privades de Nicolau Pujol i de Pere Miguel Fàbregas.
Elecció i nomenament dels membres de la Junta de Primera Ensenyança del Masnou de l'any 1857 per part del Govern Civil a partir 
d'uns llistats presentats per l’Alcaldia del Masnou.
Acords de la Junta sobre les quantitats assignades a cadascun dels nens declarats com a pobres i de les sancions que s'imposaran 
als nens que faltin 8 dies seguits a l'escola. 
Esborrany amb les dades principals consten en la llei d'instrucció pública sobre la manutenció del mestre.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.
Nota del secretari en la camisa: "Compuesta / del / Alcalde presidente / Regidores uno / Eclesiásticas una / padres de família trenta 
o más / Ley de instrucción / Boletín oficial del estado de 23 de setiembre / idem / Boletín Número 234 para la / formación de las Jun- 
/ tas. Sueldos boletín 305".

Paraules clau: Junta Centre Mestre Control

-

Any/expedient 1859/93

Títol formal: Espediente para el alojamiento del regimiento de cazadores de Almansa del 6º de Caballería.

Data: 25/10/1859 29/10/1859

Llengua: Català / CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre de facilitar un servei de bagatge al regiment de caçadors d'Almansa.
Còpia del passi expedit per la Comandància General de la província en què es dona permís perquè el regiment de caçadors 
d'Almansa passi de Vilafranca del Penedès a Mataró i s'ordena a tots els pobles que li lliurin els allotjaments i subministraments que 
necessitin.
Comptes de despeses dels subministraments.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 29 de octubre de 1859 / recibos / 1 paja a 98 reales de vellón Luís García de paredes / 1 de 
aceyte á 20 onzaas idem / 1 idem 11 onzas Andrés de Cura / á Pablo Cuadras por alojamiento 48 reales / Al mismo 16 á paja 56 
reales / Á Ginés Ramentol 41 á 1/2 paja 116 reales 20 / (total) 220 reales 20 ".

Paraules clau: Subministramen Transport Exèrcit

-
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Any/expedient 1859/94

Títol formal: Espediente de nombramiento de Benito Gimpera para maestro en propiedad de la escuela pública de niños. Á 
31 de diciembre.

Data: 24/02/1857 22/07/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 29

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament del mestre de l'escola pública Benet Gimpera, corroboració de les credencials i acord amb els drets i deures del 
mestre. Acord dels drets i deures dels mestres de l'any 1857. Presa de possessió del càrrec.
Sol·licitud d'una excedència presentada per Benet Gimpera i de permetre que Jaume Feliu i Godoy sigui el seu substitut.
Esborrany en què consta el tancament de l'escola l'any 1859 i quan es va reobrir amb el substitut Jaume Feliu.
Petició de Ferran Font, en què sol·licita la plaça de mestre de l'escola pública
Informe sol·licitat per la Junta Provincial d'Instrucció Pública sobre els cas de Benet Gimpera. Certificacions del secretari sobre els 
fets relacionats amb l'excedència de Benet Gimpera.
Reclamacions de l'Alcaldia sobre la poca formalitat de Benet Gimpera i en què sol·licita que se li permeti, deixar la plaça vacant i 
obrir un nou concurs per escollir un nou mestre.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 29 de desembre del 1858 sobre la resolució d'un judici per 
robatori.
Nota del secretari en la camisa: " Principio el desempeñó el día 7 de febrero / Instrucción y Real Decreto de 10 de dicembre / de 
1851 y Real Decreto de 28 de noviembre del mismo / año/ Boletín oficial número 198 / de 1859".

Paraules clau: Mestre Robatori Concurs Temari Centre

-

Any/expedient 1859/95

Títol formal: Espediente de Maria Amat sobre aguas que dirige á la carretera del patio de su casa. Á 31 de diciembre.

Data: 05/11/1859 04/05/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou ordena a Maria Amat, vídua de Joan Fontanills, que arregli les conduccions d'aigua de la casa que té en 
propietat en la carretera real perquè malmeten el carrer.
L'alcaldia de Cabrils notifica que ja ha comunicat a Maria amat l'ordre.
Reclamació del cap d'enginyers de la província en què es queixa que l'Alcaldia no ha d'intervenir en els problemes de la Carretera 
General. L'Alcaldia es defensa justificant que la seva obligació és vetllar per la població i sol·licita que arregli ell el problema dels 
bassals.
Reclamació de l'alcaldia al Govern Civil en què informa que no s'ha corregit el problema dels bassals de la casa de Maria Amat.
Petició de l'Alcaldia en què sol·licita si pot ordenar les obres de millores per arreglar les destrosses dels torrents i les pluges del 
maig de l'any 1860 perquè no passi com el cas de la casa de Maria Amat.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/Pública Sanció Torrent Climatologia

-

Any/expedient 1859/97

Títol formal: Ley de 14 de noviembre de 1855 sobre policia de los ferrocarriles.

Data: 15/07/1859 22/08/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions enviades al cap enginyers de la província i a la Junta directiva de l'empresa del Ferrocarril pels problemes provocats 
per la baixada del torrent que passa pel costat de la Casa de la Vila i que no pot sortir al mar perquè xoca amb el mur del ferrocarril, 
sol·licitud de construir un canal que permeti fer baixar l'aigua fins al mar.
Condicions per a la construcció del desguàs de les aigües pluvials enviada per la companyia del ferrocarril i el cos nacional 
d’enginyers a l'Alcaldia del Masnou perquè construeixi la conducció.
Circular de la Secció de Foment del Govern de la Província en què conta la tramesa de la "Ley sobre la policia del ferrocarril".

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació del 6 d'agost del 1860 en què consten els ingressos 
municipals ordinaris de l'any 1859.

Paraules clau: Queixa Ferrocarril Torrent

-

Any/expedient 1859/98

Títol formal: Espediente para la toma de posessión del segundo suplente del juzgado de paz Isidro Maristany e Isern, en 
remplazo de Pedro Pagés

Data: 18/04/1859 18/04/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia envia al Jutjat de Primera Instància de Mataró la candidatura d'Isidre Maristany Isern com a segon suplent del jutge de 
pau de la població pel bienni 1859-1860.
Nomenament i presa de possessió en el càrrec de segon suplent d'Isidre Maristany Isern.

Tema: Eleccions

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Elecció Jutge/Pau

-
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Any/expedient 1859/99

Títol formal: Escrituras de afianzamiento de Antonio Curell i Divison.

Data: 14/06/1859 14/06/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiança presentada a l'Alcaldia del Masnou per Antoni Alsina Poch on es declara fiador de tots els impostos, serveis i les quintes 
d'Antoni Curell Divison mentre estigui de viatge.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Fiança Marinos Impost

-

Any/expedient 1860/01

Títol formal: Cloaca que parte de medio de la carretera sigue por la subida de casa estudiant hasta la división de las calles 
Sant Pedro y Caterra. Á 8 de enero.

Data: 08/01/1860 08/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Molt deficient

Descripció:

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. No s'han pogut determinar ni el nombre ni el 
contingut dels documents.
Les dates de l'expedient són aproximades, determinades a partir de la recollida en el títol de la camisa.

Paraules clau: Clavegueram

-

Any/expedient 1860/02

Títol formal: Espediente para establecimiento de escuelas de párvulos. Á 16 de enero.

Data: 16/01/1860 16/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Molt deficient

Descripció:

Tema: Ensenyament

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. No s'han pogut determinar ni el nombre ni el 
contingut dels documents.
Les dates de l'expedient són aproximades, determinades a partir de la recollida en el títol de la camisa.

Paraules clau: Centre

-

Any/expedient 1860/03

Títol formal: Espediente de suministros facilitados á la tropa. Á 22 de enero.

Data: 22/01/1860 22/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Molt deficient

Descripció:

Tema: Serveis militars

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. No s'han pogut determinar ni el nombre ni el 
contingut dels documents.
Les dates de l'expedient són aproximades, determinades a partir de la recollida en el títol de la camisa.

Paraules clau: Subministramen Exèrcit

-

Any/expedient 1860/04

Títol formal: Espediente para la construcción de 12 juegos de balanzas con sus correspondientes pesas. Idem un juego de 
pesas castellanas. Á 27 de enero.

Data: 27/01/1860 27/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Molt deficient

Descripció:

Tema: Proveïments

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. No s'han pogut determinar ni el nombre ni el 
contingut dels documents.
Les dates de l'expedient són aproximades, determinades a partir de la recollida en el títol de la camisa.

Paraules clau: Pesos/Mesures

-

12/06/2018 Pàgina 358 de 553



Any/expedient 1860/05

Títol formal: Testimonio de las ecsistencias de tabacos en los estancos. Á 31 de enero.

Data: 21/01/1860 31/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Ordre del Govern de la Província de fer un inventari de totes les existències de tabac que hi ha en els estancs del Masnou.
Inventaris de les existències de tabacs a 31 de gener del 1860 feta pels sis estanquers del Masnou. Relacions de les existències 
enviades a l'Administració de Rentes Directes de Mataró.

Tema: Proveïments

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat.

Paraules clau: Tabac Control Estanc

-

Any/expedient 1860/06

Títol formal: Renovación de los Diputado Provincial del Partido. Á 4 de febrero.

Data: 22/02/1860 22/02/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Molt deficient

Descripció: Avís de la celebració d'eleccions el mes de febrer del 1860.

Tema: Eleccions

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. No s'han pogut determinar ni el nombre ni el 
contingut dels documents.
Les dates de l'expedient són aproximades, determinades a partir de la recollida en el títol de la camisa.

Paraules clau: Eleccions Diputat

-

Any/expedient 1860/07

Títol formal: Espediente para que se abra una suscripción mensual voluntaria a favor de los heridos en la guerra de 
Marruecos. Á 17 de febrero.

Data: 24/02/1860 23/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Circulars de la "Junta Barcelonesa de Socorros a favor de los heridos de la Guerra de Marruecos" en què sol·liciten subscripcions. 
Respostes especificant les aportacions dels veïns del Masnou.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat.

Paraules clau: Assistència Exèrcit

-

Any/expedient 1860/08

Títol formal: Espediente de apremios por no haber presentado los libramientos firmados de los profesores de enseñanza. 
Á 18 de febrero.

Data: 04/02/1860 18/02/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Molt deficient

Descripció:

Tema: Ensenyament

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. No s'han pogut determinar les dades dels documents.

Paraules clau: Mestre Constrenyiment Nòmina

-

Any/expedient 1860/09

Títol formal: Espediente de entrega de los donativos en la capital para heridos de Àfrica. Á 20 de febrero

Data: 02/01/1860 28/02/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Molt deficient

Descripció:

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. No s'han pogut les dades dels documents.

Paraules clau: Assistència Exèrcit

-

Any/expedient 1860/10

Títol formal: Espediente de Francisca Ferrer en queja de la obra construida por Jayme Isern.

Data: 14/05/1858 22/05/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Molt deficient

Descripció: Decret del nomenament de l'arquitecte Francisco Daniel Molina.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. No s'han pogut determinar el contingut dels 
documents, tan sols es pot llegir un dels documents.

Paraules clau: Queixa Obra

-
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Any/expedient 1860/11

Títol formal: Título de maestro de Instrucción Primària de Juan Casellas y Palau. Á 20 de marzo.

Data: 20/03/1860 20/03/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Còpia del títol oficial de mestre d'escola primària elemental expedit a Joan Casellas i Palau el 8 de març del 1844.

Tema: Ensenyament

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat. 
Nota del secretari en la camisa: "El de Mariano Castivas año 1858 número 59 / El de Nicolás Pujol y Cañamás año 1853 número 12".

Paraules clau: Mestre Títol/Oficial

-

Any/expedient 1860/12

Títol formal: Espediente de ecsistencias de pólvora de minas en el estanco número 1.

Data: 20/03/1860 31/03/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Petició de l'Administració de Rentes de Mataró a l'Alcaldia del Masnou demanant si en els estanc de la població venen pólvora de 
mines. 
Certificat del secretari negant l'existència de la pólvora en els estancs del Masnou.

Tema: Proveïments

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat.

Paraules clau: Estanc Pòlvora/Mines

-

Any/expedient 1860/13

Títol formal: Nombramiento de maestro de la esculea pública á favor de Jayme Feliu i Godoy. Á 28 de marzo.

Data: 02/03/1860 17/03/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Nomenament fet pel Govern de la Província de Barcelona de Jaume Feliu i Godoy com a mestre de l'escola pública de primera 
ensenyança per a nens. 
Acta de presa de possessió del càrrec. Còpia del títol oficial de mestre de Jaume Feliu i Godoy.
Certificació expedida pel secretari informant de la presa de possessió del mestre a la Junta d'Instrucció Pública de la Província.

Tema: Ensenyament

Observacions: Els documents es troben en mal estat com a conseqüència de la humitat.
Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Acta / de posesión el día 17 de marzo de 1860".

Paraules clau: Mestre Títol/Oficial

-

Any/expedient 1860/14

Títol formal: Espediente de renovación de la Junta Municipal de Beneficencia para el bienio 1860 y 1861. Á 29 de marzo.

Data: 15/02/1860 20/03/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Propostes de terna presentades al governador civil de la província per l'Alcaldia del Masnou per escollir membres de la Junta de 
Beneficència. Nomenaments i presa de possessió de la nova Junta.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Els documents es troben en molt mal estat com a conseqüència de la humitat.

Paraules clau: Junta Beneficència Elecció

-

Any/expedient 1860/15

Títol formal: Còpia del título de maestro de instrucción primària de José Ministrol y Gich. Á 30 de marzo.

Data: 30/03/1860 30/03/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de mestre d'escola primària elemental expedit a Josep Ministrol i Gich el 2 de novembre del 1858.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Les dates de l'expedient són aproximades, s'ha considerat vàlida la del títol de la camisa. Perquè no constava la de la presentació 
del títol en l'Ajuntament.

Paraules clau: Títol/Oficial Mestre

-
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Any/expedient 1860/16

Títol formal: Espediente de las escuelas particulares y fecha de los títulos de sus maestros. Á 4 de abril.

Data: 24/04/1860 24/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat tramès per l’Alcaldia a la Junta d'Instrucció Pública de la Província en què consten les escoles privades del Masnou, els 
mestres que les dirigeixen i la data en què obtingueren el títol de mestre.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Estadística Mestre Centre

-

Any/expedient 1860/17

Títol formal: Espediente sobre exterminio de perros que presenten señales de hidrofòbia y de los que divaguen sin collar. 
Á 7 de abril.

Data: 23/03/1860 01/05/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ban notificant l'ordre del Govern Civil del sacrifici de tots els gossos sense propietari.
L'alcalde informa al Govern civil de l'execució de l'ordre del sacrifici dels gossos en el mes d'abril.
Peticions de l’Alcaldia al farmacèutic Agustín Ibáñez en què sol·liciten dues capses de bales d'estricnina per sacrificar als animals.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 101"

Paraules clau: Gos Epidèmia Control

-

Any/expedient 1860/18

Títol formal: Espediente sobre medición del territorio del reyno. Á 10 de abril.

Data: 26/04/1860 26/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de la sessió en què assistiren l’alcalde i el secretari representant tot el partit en què s'acordà sol·licitar la paralització del 
projecte de mesurament del regne ordenada per un Reial Decret del 5 de juny del 1859 perquè les despeses ocasionades són 
superiors a les quantitats que poden sufragar les Alcaldies.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1859. Boletín Oficial número 210 / Decreto de 20 de agosto / 1860. Boletín Oficial número 38".

Paraules clau: Estadística Terme

-

Any/expedient 1860/19

Títol formal: Espediente de licencias para cantar caramellas. Á 13 de abril.

Data: 06/04/1860 07/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Peticions de joves de la població a l’alcalde en què sol·liciten poder cantar caramelles per la festa de Pasqua de l'any 1860.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Els documents es troben en mal estat com a conseqüència de la humitat.

Paraules clau: Festivitat Caramelles

-

Any/expedient 1860/20

Títol formal: Testimonio del producto de propios de este año para pago del 20%. Á 17 de abril.

Data: 01/04/1860 01/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou en què consten les quantitats que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels 
arbitris i béns propis del Masnou en l'any 1860.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Productos del corral José Buscarons 2500 reales / Idem de las bajos la empresa 500 reales / Idem 
idem á Benito Carreras 50 eales / 3050 reales / Bajas contribución de inmuebles 186 reales 54 / Idem 20% 572 reales 80 / 759 
reales 34 / Líquido y producto 2290 reales 66".

Paraules clau: Propis/arbitris Arrendament Comptes

-
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Any/expedient 1860/21

Títol formal: Espediente de prórroga por 4 meses para registrar en hipotecas los documentos que carezcan de este 
requisito con relevación de multa. Á 24 de abril.

Data: 25/03/1860 30/08/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què ordena registrar les hipoteques. L’alcalde envia a 
l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província certificacions en què consten que s'ha avisat públicament del termini 
inicial i de les prorrogues per registrar les hipoteques als veïns de la població.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Hipotecas / Boletín número 58 / julio / El Boletín número 158 mando se publique el día 25 de éste / 
mes queda concluido el plazo / Boletín número 190 prórroga por 45 días más que firmaron / en 15 de setiembre".

Paraules clau: Hipoteques Disposició

-

Any/expedient 1860/22

Títol formal: Espediente de ejecución contra Martín Sans sobre pago de 260 reales y gastos. Á 26 de abril.

Data: 17/01/1860 02/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa del jutge de pau del districte de Sant Beltran de Barcelona al del Masnou de l'ordre d’execució de la sentència del judici 
contra Martí Sans, en la qual se l'obliga a pagar una quantitat de diners.
Jutjat del Masnou notifica l'ordre a Martí Sans, però com que no paga el Jutjat li embarga els béns.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del desembre de l'any 1858 del llistat dels veïns que s'han adherit a la 
campanya de donatius per l'Hospital del Marroc pels soldats ferits a Àfrica.
Nota del secretari en la camisa: "92 reales 17 maravedís / total 352 reales 17".

Paraules clau: Judici Embargament Conciliació Hospital

-

Any/expedient 1860/23

Títol formal: Espediente que comprende el número de caballerías y el servicio de bagages. Á 29 de abril.

Data: 17/12/1859 02/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Josep Cabot s'ofereix per encarregar-se dels serveis de bagatges que li corresponen a l'Alcaldia del Masnou l'any 1860.
Circular de l'Alcaldia de Mataró en què reclama el padró de les cavalleries i qui ha estat escollit per fer servei de bagatges l'any 1860.
L'Alcaldia del Masnou tramet el padró i informa de la designació de Josep Cabot.
L'Alcaldia de Mataró reclama el pagament dels serveis de bagatges que ha fet en Baldomero Bru.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cavall Transport Queixa

-

Any/expedient 1860/24

Títol formal: Espediente de autorización del ferrocarril para dirigir las aguas que discurren por la cloaca del torrente de la 
Casa Consistorial. Á 4 de mayo.

Data: 05/05/1860 11/05/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per l’Alcaldia del Masnou a la junta directiva de l'empresa del ferrocarril en què sol·licita poder travessar les vies 
amb una canal per poder fer arribar al mar l'aigua que baixa pel torrent del costat de la Casa de la Vila.
Certificació en què consta que l'empresa del ferrocarril, assessorada pel seu enginyer, ha acceptat la petició.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Torrent Clavegueram Ferrocarril

-

Any/expedient 1860/25

Títol formal: Espediente sobre cosecha, consumos y esportaciones de granos en los años 1857, 1858 y 1859. Á 7 de mayo.

Data: 10/05/1860 10/05/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats del consum i exportació de gra al Masnou entre 1857 i 1859 tramesos al Govern Civil de la província i a l'Alcaldia 
Constitucional de Mataró, seguint la circular inserida en el Butlletí oficial 99 de 1860.

Tema: Proveïments

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial número 99".

Paraules clau: Control Collita Pa

-
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Any/expedient 1860/26

Títol formal: Recibo librado al alcalde por Antonio Alsina y Poch e Ignacio Colell y Roca de 663 duros 3 reales 6 maravedís 
procedentes de la Sociedad de Quintas.

Data: 03/06/1860 03/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys dels comptes de la recaptació de la quinta entre febrer i abril del 1860 i la certificació del lliurament en la dipositaria dels 
663 duros, 3 rals i 6 maravedís dels representants de la Societat de la Quinta del Masnou.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Quinta Associació

-

Any/expedient 1860/27

Títol formal: Espediente sobre el nombramiento del regidor y señalamiento de los días que debe el Ayuntamiento celebrar 
las sesiones. Á 5 de junio.

Data: 04/02/1860 04/02/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació de l'Alcaldia al Govern Civil de la Província de l'acord en què s’establí el calendari i l'horari de les sessions i el 
nomenament d'Antoni Alsina com a síndic del Consistori.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Regidor síndico don Antonio Alsina y / Poch / Días de sesiones: el miércoles y el sábdo".

Paraules clau: Disposició Municipal Elecció Regidor

-

Any/expedient 1860/28

Títol formal: Espediente sobre suscripción á la obra de monumentos arquitectònicos de España. Á 7 de junio.

Data: 24/04/1860 24/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Secció de Foment del Govern de la Província en què s'informa de la creació d'una subscripció per a la rehabilitació 
dels monuments arquitectònics del país i sol·licita que se n'informi als principals veïns perquè s'hi inscriguin.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 88".

Paraules clau: Suscripció Monuments

-

Any/expedient 1860/29

Títol formal: Espediente de Mariano Roca y Monclús sobre pago de subsidio. Á 10 de junio.

Data: 22/05/1860 11/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Alcaldia d'Arenys de Mar sol·licita la baixa de la matrícula del subsidi de la bacallaneria que regentava Marià Roca Monclús.
L'Alcaldia del Masnou informa a la d'Arenys de Mar que Marià Monclús no havia passat un mes més tard de la rebuda de la 
sol·licitud a recollir la baixa, cosa que implicava que havia de pagar el total de la quota del subsidi anual.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cédula espedida para residir / en Arenys de Mar. 20 de mayo de 1860"

Paraules clau: Impost Repartició Bacallà IndústriaComerç

-

Any/expedient 1860/30

Títol formal: Espediente de remisión al Gobierno de la Província de los ejemplares y copias del bando del buen gobierno 
que està en obserbancia. Á 12 de junio.

Data: 05/06/1860 12/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de la Secció de Policia Urbana del Govern Civil de la Província enviada a l'alcaldia del Masnou en què sol·licita dos 
exemplars del Ban del Bon Govern.
L'Alcaldia del Masnou els hi tramet.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Disposició Municipal

-
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Any/expedient 1860/31

Títol formal: Espediente de Francisco Barbara y Roses sobre cañería para la cloaca general construida en el torrente de la 
Casa Consistorial. Á 15 de junio.

Data: 05/06/1860 19/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificat del notari Esteve Castellar en què consten els diners lliurats per Francesc Barba a l'alcaldia del Masnou per obtenir permís 
per unir la seva claveguera a la general.
Reclamació de Francesc Barba i Rosés enviada a la Secció de Policia Urbana del Govern Civil de la Província en què informa que 
l'Alcaldia no li permet unir la seva claveguera a la general. 
El Govern Civil sol·licita un informe. 
Informe de l'Alcaldia en què justifica la seva negació.
Resolució del Govern Civil de la província en què accepta la resposta de l’Alcaldia com a correcte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Clavegueram

-

Any/expedient 1860/32

Títol formal: Espediente sobre haberse encargado nuevamente de la alcaldia Juan Noms. A 16 de junio.

Data: 17/06/1860 17/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcalde accidental del Masnou informa al Govern Civil del retorn de l'alcalde Joan Noms de viatge i la seva presa de possessió del 
càrrec.

Tema: Administració general

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Día 16 de junio".

Paraules clau: Excedència Alcalde

-

Any/expedient 1860/33

Títol formal: Espediente sobre la desgracia ocurrida por el tren estraordinario del ferrocarril de haber muerto dos hombres 
trabajadores de la vía. Á 17 de junio.

Data: 17/05/1860 26/05/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe presentats pel l’alcalde del Masnou al Govern Civil de la Província i al promotor fiscal de Mataró en què es detalla la mort de 
dos treballadors (Pere Puigmal i Miquel Vergé) quan foren atropellats pel tren el 17 de maig de 1860.
Llistat dels testimonis.
Certificacions en què consta que Mateu Cruells i els germans Roca van prestar testimoni dels fets.
El Jutjat de Primera instància de Mataró sol·licita que li trametin l'informe dels testimonis per obrir les causes criminals.
L'alcalde sol·licita al comandant dels carrabiners que li enviï els carrabiners que estaven en la platja quan esdevingué l'accident per 
recollir el seu testimoni.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Día 17 de mayo por la tarde".

Paraules clau: Atropellament Defunció Ferrocarril Cementiri

-

Any/expedient 1860/34

Títol formal: Espediente acta de posesión de dos pedazos de terreno de los señores Barrera, Casas y Bruguera vendidos 
por el Gobierno. Á 20 de junio.

Data: 20/05/1860 05/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Comissionat Subaltern de Ventes de Béns Nacionals del partit de Mataró en què ordena a l'Alcaldia del Masnou que lliuri 
els dos terrenys del Masnou que ha obtingut en una subhasta al Liberto Valentín de Torres. 
L'Alcaldia respon que primer li trametin la certificació oficial.
Tramesa de la certificació del Comissionat en què consta el canvi de propietat. Lliurament oficial dels terrenys.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient s'inclou un esborrany de l'acord aprovat davant l'alcalde i testimonis, el 26 de maig del 1860, de la divisió de 
l'escola de primera ensenyança privada regentada pel professor Joan Casellas i el seu ajudant Feliu Alsina.

Paraules clau: Parcel·la Venta Centre

-

12/06/2018 Pàgina 364 de 553



Any/expedient 1860/35

Títol formal: Espediente en solicitud de permiso para celebrar la fiesta del patrón titular San Pedro. Á 24 de junio.

Data: 23/06/1860 28/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població per celebrar balls en la festa patronal de Sant Pere de 
l'any 1860. 
Acceptació de la petició per part de l'Alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància i acord perquè es celebri un 
tedèum per celebrar la fi de la guerra del Marroc. 
Petició al caporal dels mossos d'esquadra de Sabadell de 4 o 5 homes per vigilar la celebració i del canvi d'un dels dies perquè el 
ball dels dia 29 es va suspendre.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Festivitat Ball Ordre/Públic Moral/Culte

-

Any/expedient 1860/36

Títol formal: Cesión gratuita á favor del ayuntamiento por varios vecinos y propietarios de las cloacas de las calles de la 
Fuente y de la Huerta. Á 26 de junio.

Data: 28/02/1857 26/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes i factures de la construcció de la claveguera dels carrers de las Huertas i de la Fuente l'any 1856.
Llistat dels veïns que costejaren la construcció.
Acord municipal en què consta la cessió de la claveguera dels veïns propietaris a l'Alcaldia del Masnou.
Acta de cessió de Joan Alsina Corbella a l'Alcaldia dels seu tram de claveguera.
Model del rebut de cessió.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen sobre la variació del nomenclàtor dels carrers 
del 1860.
Nota del secretari en la camisa: "Se construyó vide / espediente del 1857 número 2".
L'expedient inclou un plànol de la claveguera cedida.
Dintre de l'expedient s'adjunta un esborrany amb una petició, del 26 de juliol del 1860, de l'Alcaldia al Govern Civil de la Província de 
rebaixa del producte de les espècies corresponent als anys 1857-1859, tot al·legant una disminució de població.

Paraules clau: Clavegueram Ordenació

-

Any/expedient 1860/37

Títol formal: Espediente de reparos en las cuentas del año 1856. Á 30 de junio.

Data: 24/03/1860 13/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Secció de Comptes Municipals del Govern de la Província en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou que refaci els 
comptes anuals de l'any 1856 que li ha presentat perquè hi ha errades.
L'Alcaldia es justifica dient que no ho pot fer perquè les dades que el Govern de la Província reclama no li consten en el seu arxiu.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Finiquitadas".

Paraules clau: Comptes Municipal

-

Any/expedient 1860/38

Títol formal: Espediente sobre alineación de plazas, calles y levantamiento de planos. Á 4 de julio.

Data: 19/12/1859 28/02/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Secció d'Administració del Ministeri de Governació, enviada pel Govern de la Província de Barcelona a l'Alcaldia del 
Masnou, en què ordena la creació d'un plànol general en tots els pobles espanyols que superin els 8000 habitants. L’alcalde envia la 
confirmació de la rebuda de la circular al governador.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Plànol/General Ordenació Alineació Disposició

-
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Any/expedient 1860/39

Títol formal: Relación de los borradores de la matrícula de mar. Á 6 de julio.

Data: 02/06/1860 02/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la "Comandancia Militar de Marina del Tercio y Província de Barcelona" informa a l'Alcaldia del Masnou que Jaume 
Fornés, fill de Miguel i Josefa Iglesias, ha estat declarat inútil pel servei en els vaixells.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, del 25 de maig del 1860, en què consten les 
despeses, incloses en el pressupost ordinari, que no ha pogut pagar per falta de líquid l'Alcaldia del Masnou.

Paraules clau: Marinos Exempció Exèrcit

-

Any/expedient 1860/40

Títol formal: Espediente de Isidro Curell sobre construcción de una paret. Á 9 de julio.

Data: 14/08/1859 01/08/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a construir una volta i una paret en una casa del carrer de Sant Francesc d'Assis presentades a 
l'Alcaldia del Masnou per Isidre Curell i Matas i per Ignasi Curell Matas en nom del seu germà Isidro.
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de 
l’arquitecte. Decret municipal pel qual s'accepta la petició sempre que segueixi les especificacions regulades per l'arquitecte.
L'Alcaldia informa al Govern Civil de les peticions i de la seva resolució.
Denegació dels permisos per part de la Secció de Policia Urbana del Govern Civil de la Província.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Obra Privada

-

Any/expedient 1860/41

Títol formal: Espediente de los niños y niñas declarados pobres para ir a las escuelas. Á 11 de julio.

Data: 13/05/1859 13/09/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 30

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme o de filiació (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades 
l'adreça) presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la 
gratuïtat de les classes i el material.
Acord de la Junta d'Instrucció Pública Local en què s'adjunten el llistats de nens i de nenes que han presentat una sol·licitud i si han 
estat o no admesos com a pobres entre 1859 i 1860.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Beques

-

Any/expedient 1860/42

Títol formal: Espediente de Juan y Buenaventura Roses sobre construcción de bóvedas en el piso de la calle de la Caterra. 
Á 14 de julio.

Data: 30/11/1858 04/06/1858

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d’un permís d'obres per a construir una tram d'una canalització d'aigua des del carrer Caterra fins al carrer Ginesta 
presentades a l'Alcaldia del Masnou per Bonaventura Rosés i Joan Rosés.
Reclamacions del germans Rosés presentades al Govern Civil de la Província en què denuncien que l'Alcaldia del Masnou els ha 
denegat les peticions de construir una canalització d'aigua.
El govern de la Província sol·licita un informe.
L’Alcaldia justifica la seva decisió en el fet que pel lloc per on ha de passar la canalització d'aigua potable està prevista la 
construcció d'una claveguera.
Resolució del Govern de la Província per la qual s'accepta la decisió de l'Alcaldia.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un fragment de la petició enviada a la reina Isabel II per la població 
del Masnou l'any 1854 que fa referència a les drassanes i el comerç mercant al Masnou.
L'expedient 1858/83 va estar adjuntat a aquest expedient pel secretari, per això no s'han separat ambdós expedients.

Paraules clau: Queixa Obra Clavegueram Mina Marinos

-
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Any/expedient 1860/43

Títol formal: Nomenclator rectificado en 3 de julio por Miguel Alfombra y Rodríguez, inspector. Á 16 de julio.

Data: 14/05/1860 03/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Circular de la secció d'estadística del Govern de la Província a l'Alcaldia del Masnou en què informa del nou nomenclàtor que s'ha 
d'adaptar en les poblacions de la província.
Full en què consta les rectificacions, l'any 1860, basades en el nou nomenclàtor, de la població.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, del 14 d'octubre del 1859, en què consten les 
despeses, incloses en el pressupost ordinari de l'any 1858, que no ha pogut pagar per falta de líquid l'Alcaldia del Masnou.
Un dels documents presenta grans taques d'humitat.

Paraules clau: Ordenació

-

Any/expedient 1860/44

Títol formal: Título de herrador en comisión a favor de Martín Botey. Á 17 de julio.

Data: 17/07/1860 17/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de veterinari de Martí Botey expedit el 27 de juliol del 1833.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient el document no té la data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades. S'ha escollit com a 
vàlida la que consta en el títol de la camisa.

Paraules clau: Títol/Oficial Veterinari

-

Any/expedient 1860/45

Títol formal: Espediente de lo ocurrido entre José Pagés contra su cuñada Teresa Pagés i Pagés, víuda. Á 19 de julio.

Data: 13/07/1860 13/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de l'alcalde del Masnou tramès a l'Ajudant Militar de Marina del Districte del Masnou en què es descriu el comunicat verbal 
que va presentar Josep Pagès Maristany contra Teresa Pagès, vídua del seu germà Francesc Pagès, en què denúncia que aquesta 
li va cremar tots els béns que guardava en casa del seu germà.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Depositaria del Masnou.

Paraules clau: Incendi Queixa

-

Any/expedient 1860/46

Títol formal: Estados trimestrales de nacidos, casados y defunciones. Á 21 de julio.

Data: 01/02/1860 01/05/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat mensual dels naixements i defuncions que hi hagut al Masnou des del gener a l'abril de l'any 1860.
Estat dels matrimonis, bateigs i defuncions del primer trimestre de l'any 1860.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Y / ahora 1 de junio por cuadrimestres vide / Boletín Oficial número 129 / son 6 estados mensuales 
/ que deben darse al gobernador".

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1860/47

Títol formal: Partes mensuales de nacidos y muertos. Á 23 de julio.

Data: 10/02/1860 02/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat mensual del mes de maig del 1860 dels naixements i defuncions que hi ha hagut al Masnou.
Llistats dels estats enviats corresponents als mesos de febres a maig del 1860.
Estat trimestral del primer trimestre de l'any 1860 dels naixements i les defuncions enviats al governador civil de la província.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Control Naixement Defunció

-
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Any/expedient 1860/48

Títol formal: Espediente sobre riñas entre Francisco Estol e Isidro Torné. Á 24 de julio.

Data: 15/07/1860 15/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe tramès a l'alcaldia del Masnou per Antoni Basomba i de Francesc Pons en què declaren estat de salut d'Isidre Torres, 
després d’assistir-lo d'urgències, tot seguint una ordre de l'alcalde.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un imprès en blanc de la Dipositaria del Masnou.

Paraules clau: Baralla Ordre/Públic

-

Any/expedient 1860/49

Títol formal: Còpia de maestra elemental de Joaquima Benessat y Folch. Á 25 de julio.

Data: 25/07/1860 28/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de mestra d'escola primària elemental expedit a Joaquima Benessat i Folch el 20 d'abril del 1858.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Títol/Oficial Mestre

-

Any/expedient 1860/50

Títol formal: Espediente sobre noticias que se piden de los maestros particulares. Á 26 de julio.

Data: 22/05/1860 31/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada per la Junta Local d'Instrucció als mestres Nicolau Pujol, Marià Casteras, Joan Casellas en què sol·liciten dades 
sobre el nombre d'alumnes que tenen, els que paguen i els que no.
Respostes de la circular presentades per Joan Caselas, Nicolau Pujol, Marià Casteras, Dolores Colomer i Joaquima Benessat.
Llistats dels mèrits i serveis presentats pel professor Joan Casellas i Palau a l'Alcaldia.
Llistat de les escoles privades de nens i nenes que hi ha al Masnou, tramès per la Junta Local d'Instrucció a la Junta Provincial, en 
què s'especifica el nom dels directors, el nombre d'alumnes que tenen, el nombre dels que paguen i els que no paguen.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 100 / recuerdo número 179".

Paraules clau: Mestre Privada Centre Control

-

Any/expedient 1860/51

Títol formal: Espediente de Gabriel Barrera sobre rebaja de contribuciones. Á 27 de julio.

Data: 06/03/1860 14/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Govern Civil de la Província en què informa a l'Alcaldia del Masnou de la reclamació presentada per Gabriel Barrera en 
què sol·licita que l' anul·lin la quota que paga per dos cases, ja que aquestes es troben a Teià i ja paga la contribució territorial allí.
L’alcaldia es justifica al·legant que no tenia documentat que les finques es localitzessin a Teià.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Teià Impost Queixa

-

Any/expedient 1860/52

Títol formal: Espediente sobre si la nueva capilla está dentro o fuera del pueblo. Á 29 de julio.

Data: 23/05/1860 02/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Secció de Sanitat del Govern de la Província en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou dades sobre la capella 
construïda per Joan Fontanills, i si està dintre o fora de la població. L’alcaldia respon que aquesta capella es troba dins del temple 
parroquial, i en descriu la situació.
La Secció de Sanitat del Govern de la Província accepta el trasllat de les restes de Mariana Monrau a la capella construïda per la 
Família Fontanills, però denega el trasllat de les restes de Joan Fontanills fins que no passin 5 anys del seu enterrament.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cementiri Religió Moral/Culte Privada

-
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Any/expedient 1860/53

Títol formal: Espediente de partes mensuales y cuadrimestrales de nacidos, casados y defunciones. Estados de los 
fallecidos, posición social y causas. Á 30 de julio

Data: 20/07/1860 31/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Secció d’Estadística del Govern de la Província en què reclama a l'Alcaldia del Masnou la tramesa dels nous tipus 
d'estats de població.
Estats anuals dels naixements, matrimonis, defuncions en què s'especifica la posició social dels nuvis i els difunts.
Llistat mensual de l'any 1860 de les defuncions esdevingudes al Masnou, en què s'especifica l'edat i el nom dels difunts.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1) Nacimientos / 2) Matrimonios / 3) Defunciones / 4) Estados de los fallecidos / 5) Posición social 
de los fallecidos / 6) Causas ostensibles del fallecimiento".
Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Estadística Naixement Defunció Matrimoni

-

Any/expedient 1860/54

Títol formal: Partes sanitarios mensuales que debe dar el alcalde al Gobernador de la Província. Á 2 de agosto.

Data: 31/01/1860 04/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels comunicats enviats al Subdelegat de Medicina del Partit.
Comunicats mensuals en què consten les malalties i morts que hi ha hagut al Masnou entre gener i novembre de l'any 1860, 
elaborats per Josep Baroy i Antoni Basomba.

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "A consecuencia de los partes de los facultativos / y / ahora 1 de junio el subdelegado / partido 
Boletín número 122".

Paraules clau: Control Sanitat

-

Any/expedient 1860/55

Títol formal: Instancias paralizadas de varios vecinos. Á 3 de agosto.

Data: 08/11/1859 19/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 75

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Carlos Gaurán a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita el càrrec d'arquitecte municipal.
Reclamació presentada per "la Hermandad de Sant Antoni de Pádua" a l'Alcaldia en què sol·liciten que se'ls retorni la taula que 
tenien en la Casa de la Vila.
Peticions de permisos i revisions d'obres o rebaixes d'impostos presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Jaume Isern, Joan Vilà, 
Pere Màrtir Mitjans, Josep Mogas, Pau Maristany Oliver, Rosa Maristany de Millet, Martí Marcanús, Miquel Garriga i Roca, Pere 
Manau, Esteve Castellar, Gerard Estaper Humbert, Pere Fontanills, Josep Guria, Maria Mora, Josep Sala, Andreu Fàbregas, Lluís 
Oliver Casals, Francesc Vidal Barbara, Joan Llimona, Bonaventura Garcia, Maria Alsina Maristany; propietaris dels carrers Sant 
Pere, Francesc d'Assis, Lavadero, Sant Cristòfol, Sant Jeroni, Barcelona, Oriental, Caterra, Quintana, Carretera Real, Sant Agustí, 
Correo, Rastillo.
Informes dels arquitectes municipals Josep Oriol Bernadet i Francesc Daniel Molina.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 25 de maig del 1860 d'una relació d'ingressos municipals del 1859.

Paraules clau: Obra Privada Queixa Torrent Mina

-

Any/expedient 1860/56

Títol formal: Instancias presentadas. Á 4 de agosto.

Data: 20/03/1860 20/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 82

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Coloma Matas Curell, Felicià Bertran Ramentol, 
Félix Font Marfà, Jaume Fàbregas Galbany, Josep Oliver Rico, Lluís Pagès, Jaume i Bonaventura Rosés, Gerard Estaper Humbert, 
Pere Sust Mir, Joan Ventura, Joan Oliver Barba, Gerard Bertran Maristany, Andreu Fàbregas, Pere Antoni Maristany, Gerard Sensat 
Maristany, Antoni Alsina Poch, Lluís Maristany Oliver, Joan Oliver Barba, Esteve Castellar, Gabriel Oliver, Gerard Estaper Torné; 
veïns dels carrers Lavadero Caterra, Quintana, Ginesta, Sant Josep, Adra, Santa Ana, Rastillo, Sant Pere, Sant Francesc, 
Fontanills, Barcelona, Huertas.
Decret pel qual es nomena Francesc Daniel Molina com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions, quan s'esqueia per 
la complexitat de l'obra. Informes de l’arquitecte.
Decrets municipals en què s'accepten o no les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Mina Obra Privada Clavegueram

-
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Any/expedient 1860/57

Títol formal: Estados de nacidos, casados y fallecidos en todo el año 1860. Á 6 de agosto.

Data: 30/06/1860 18/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estadística mensual de les defuncions que hi ha hagut al Masnou l'any 1860.
Estadística de les defuncions, bateigs i matrimonis esdevinguts en el 4t Trimestre de 1860, tramesa al Govern Civil de la Província.
Circular de la Secció d'Estadística del Govern de la Província en què sol·licita que es lliurin les estadístiques semestralment a la 
Junta de Beneficència i Sanitat.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 12".

Paraules clau: Estadística Naixement Matrimoni Defunció

-

Any/expedient 1860/58

Títol formal: Espediente de lo cobrado del importe de la cloaca del torrente de la Casa Consistorial. Á 16 de agosto.

Data: 08/08/1859 02/10/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rebut del cobrat i comptes en què s'especifiquen les tasques fetes presentat per Rafael Clota per les feines dutes a terme en la 
claveguera del torrent que passa vora la Casa de la Vila.
Llistat de les quotes pagades pels veïns per les obres de la claveguera del torrent de la Casa de la Vila.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Pago el común por el corral 320 reales / Por la cloaca consistorial 212 reales / Falta para igualar el 
total importe 249 reales / total 781 reales / Recibí de N.N. La cantidad de reales / que les han correspondido / por uso y derecho que 
tiene de dirigir las / aguas des de la casa de su propiedad en al ci- / tada cloaca, quedando comunal y de cuenta / del ayuntamiento 
las entradas y reparaciones".

Paraules clau: Clavegueram Torrent Escorxador

-

Any/expedient 1860/59

Títol formal: Espediente de obreros del arte de construir. Jornales que devengan. Horas de trabajo diario. Á 19 de agosto.

Data: 21/08/1860 21/08/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat de les feines dutes a terme pels jornalers tramès al Govern Civil de la Província per l’alcalde del Masnou en què s'especifica 
tipus de treball, les hores treballades i els materials utilitzats.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 25 de maig del 1860 d'una relació d'ingressos municipals del 1859.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 189".

Paraules clau: Obrer Treballador Control

-

Any/expedient 1860/60

Títol formal: Espediente sobre el guarda frutos y cazar en terrenos particulares. Á 24 de agosto.

Data: 14/08/1860 26/08/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ban municipal en què s'informa al veïns que està prohibit caçar en terrenys cultivats abans de la collita.
Circular de l'alcalde de Teià en què informa a l’alcalde del Masnou de la prohibició d'entrar a caçar en terrenys particulars en el quals 
encara hi ha la collita.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 25 de maig del 1860 d'una relació d'ingressos municipals del 1859.

Paraules clau: Teià Disposició Permís

-

Any/expedient 1860/61

Títol formal: Espediente de mozos sorteados en 1860, los fallecidos y esceptuados según el artículo 75 de la ley vigente. Á 
29 de agosto.

Data: 20/08/1860 21/08/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l'Alcaldia del Masnou al governador civil de la província de l'estat dels homes sortejats i dels exempts de la quinta de 
l'any 1860.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 25 de maig del 1860 d'un llistat d'ingressos municipals del 1859.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 195".

Paraules clau: Lleva Quinta Exempció

-

12/06/2018 Pàgina 370 de 553



Any/expedient 1860/62

Títol formal: Espediente para felicitar al General Juan Prim a su paso por este partido. Á 8 de setiembre.

Data: 06/09/1860 07/09/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l’Alcaldia de Mataró en què informa de la visita del General Joan Prim a la Ciutat i convida al consistori masnoví a 
homenatjar-lo.
Nota en què consta que tres representants del Masnou anaren a homenatjar al General Joan Prim a Mataró.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 25 de maig del 1860 d'un llistat d'ingressos municipals del 1859.

Paraules clau: Protocol Felicitació Mataró

-

Any/expedient 1860/63

Títol formal: Espediente de las licencias obtenidas para uso de arma y cazar. Á 14 de setiembre.

Data: 17/02/1860 30/08/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 24

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions d'una llicència d'arma i caça presentades al governador civil de la província per Felio Bernadas i Madorell, Francesc Costa 
e Isern, Josep Mora i Masuet, Josep Pagès i Puig, Josep Marco, Salvador Auladell, Pere Màrtir Riera, Pere Ballester, Bonaventura 
Alsina, Josep Ferrer.
Certificats de bona conducta firmats per l'alcalde dels peticionaris.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Permís Armes

-

Any/expedient 1860/64

Títol formal: Espediente sobre la venida de su majestad la Reyna (que Diós guarde) en Barcelona. Á 21 de setiembre.

Data: 31/08/1860 28/09/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Diputació Provincial en què informa a l'Alcaldia del Masnou de la visita de la Reina a Barcelona, de la necessitat 
d'honrar-la i participar en una romeria a Montserrat.
L'alcalde accepta la invitació.
La Diputació notifica la prorroga dels actes de la romeria fins el mes de setembre del 1860.
Esborrany de l'excusa presentada pel tinent alcalde del Masnou a la Diputació per no haver anat la romeria.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del 25 de maig del 1860 d'una relació d'ingressos municipals del 1859.

Paraules clau: Protocol Moral/Culte

-

Any/expedient 1860/65

Títol formal: Anuncios de arriendos de los pueblos vecinos. Á 26 de setiembre.

Data: 19/09/1860 05/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 19

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de les alcaldies de Tarifa, Alella, Teià, Badalona i Montornès del Vallès informen i tramet a l'Alcaldia del Masnou exemplars 
dels bans dels avisos de la celebració de subhastes per assignar l’arrendament dels impostos de l'any 1861 d'aquestes poblacions 
perquè els exposi públicament.
L’Alcaldia del Masnou respon que ja ho ha fet.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació de despeses municipals del 1859.

Paraules clau: Impost Recaptació

-

Any/expedient 1860/66

Títol formal: Espediente sobre montes y pastos comunales. Á 28 de setiembre.

Data: 18/09/1860 17/10/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular del Cos d'Enginyers de Monts de Barcelona enviada a l'Alcaldia del Masnou en què sol·licita informació sobre els camps 
comunals de la població, per decidir si es poden arrendar o no.
 L’Alcaldia li envia les dades que li consten.
Govern Civil de la Província paralitza la subhasta de l'arrendament.
L'Alcaldia segueix les instruccions però informa que l'arrendament permetria obtenir beneficis. 
La Diputació permet la celebració de la subhasta.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Propis/Arbitris Concurs Queixa

-
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Any/expedient 1860/67

Títol formal: Espediente sobre cartillas de evaluación y amillaramientos de los pueblos del partido. Á 6 de octubre.

Data: 22/10/1859 30/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 30

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rectificació de l'amillarament de la riquesa immoble.
Esborranys de comptes, i de l'amillarament.
Estats inicials, rectificacions i estats definitius tramesos a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província.
Informes dels perits que elaboren l'amillarament
Reclamacions de l’Alcaldia del Masnou sobre com s'han classificat els terrenys. 
Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què ordena seguir amb l'amillarament.
Correspondència sobre la terra enviades a l’alcalde i el secretari.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 75 / Boletín número 144 / Boletín número 136".

Paraules clau: Impost Queixa Repartició

-

Any/expedient 1860/68

Títol formal: Espediente sobre baja de los productos de tabacos. Á 16 de octubre.

Data: 17/10/1860 30/10/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província a l'alcalde del Masnou en què sol·licita la causa de la 
reducció del consum de tabac en els mesos d'agost i setembre del 1860.
L'Ajudant Militar de Marina del Districte del Masnou respon que és conseqüència, primer, que la majoria de veïns són mariners que 
estan de viatge, i segon, perquè existeix contraban de tabac.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de l'estadística dels camins comunals.

Paraules clau: Tabac Queixa Control

-

Any/expedient 1860/69

Títol formal: Espediente felicitando á la reyna Isabel II por haber salido ilesa del atentado cometido contra su persona el 
día 16 de octubre. Á 28 de octubre.

Data: 24/10/1860 28/10/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de la felicitació tramesa pels membres del consistori municipal a la reina Isabel II per haver superat l'atemptat que ha 
sofert i informant-la de la celebració d'un tedèum per celebrar el final feliç d'aquest incident.
Llistat dels veïns convidats al tedèum.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
Nota del secretari en la camisa: "28 de octubre te deum en acción de gracias"

Paraules clau: Protocol Moral/Culte Felicitació

-

Any/expedient 1860/70

Títol formal: Espediente sobre informes de los perjuicios del vidium. Á 28 de octubre.

Data: 02/10/1860 25/10/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Administració Principal de Hisenda Pública de la Província en què sol·licita que l’Alcaldia del Masnou faci un informe dels 
danys en les collites provocats per l'oïdi en els pobles de Tiana, Teià i Premià de Mar per decidir si accepta o no la rebaixa de 
contribucions i impostos.
Informes en què l'Alcaldia del Masnou verifica les dades presentades per les alcaldies d'aquests tres pobles sobre els danys.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació de despeses municipals del 1860.
Nota del secretari en la camisa: "El de Tayà / El de Tiana / El de Premià de Mar".

Paraules clau: Plaga Collita Teià Tiana Premià

-
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Any/expedient 1860/71

Títol formal: Espediente de bautismos de mozos de Masnou que han residido y residen en Barcelona. Á 28 de octubre.

Data: 30/07/1860 28/10/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de l'Alcaldia del Masnou a la de Barcelona en què sol·licita la certificació de bateig d'un grup de joves que viuen al Masnou 
però que no els van batejar al Masnou, a fi de verificar si entren o no en la quinta del Masnou.
Certificacions dels joves que s'inclouen en la quinta de l'any 1861 després de verificar el seu lloc de bateig.
Llistat dels joves a qui s'ha verificat la certificació de bateig al Masnou, en què s'especifica la filiació i la data de naixement.
Peticions de l'Alcaldia de Barcelona a la del Masnou en què sol·licita que verifiqui una partida de naixement.
Resposta amb la verificació del secretari i del rector de la parròquia de Sant Pere.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la relació dels censos que cobre Rafael Esteve y Casas.

Paraules clau: Quinta Lleva Naixement

-

Any/expedient 1860/72

Títol formal: Reparto de 2800 reales entre los contribuyentes por fincas rústicas por los perjuicios que han sufrido por la 
enfermedad del vidium. Á 28 de octubre.

Data: 18/07/1860 19/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats dels propietaris a qui se'ls va concedir una rebaixa dels impostos en els anys 1859 i 1860 per les destrosses sofertes per la 
plaga de l'oïdi de la vinya a les collites trameses a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de les despeses de la reparació de la via pública entre l'abril i 
l'octubre del 1859 al Masnou.

Paraules clau: Plaga Collita Devolució Via/Pública Reparació

-

Any/expedient 1860/73

Títol formal: Espediente de los detenidos por la Guardia Civil. Á 7 de marzo del 1860.

Data: 31/10/1860 26/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació enviada per l’alcalde del Masnou al governador civil de la província i a l'alcalde de Pallerola de la detenció de Ignasi Vila i 
Antoni Pons per la Guàrdia Civil del Masnou per vagabunds.
Petició de la guàrdia Civil del Masnou a l’alcalde en què sol·licita que una nit permeti que set homes estiguin en la presos del poble.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació d'ingresos municipals que consten en el pressupost de 
l'any 1860.

Paraules clau: Guàrdia/Civil

-

Any/expedient 1860/74

Títol formal: Estadística criminal de penados. Á 15 de noviembre.

Data: 24/01/1860 04/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del promotor fiscal de Mataró en què sol·licita que s’envien els comunicats dels judicis de faltes celebrats en la població 
quan pertoca i sense errades, tot seguint les disposicions del codi penal vigent.
Llistats dels comunicats tramesos per l’alcalde del Masnou al promotor fiscal de Mataró en què consten les dates i la notificació de 
la no celebració de judicis de faltes en els mesos enumerats dels anys 1859 i 1860.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del certifiact de les existències de tabac que hi vaia en l'estanc de 
Francisco Ferrer el 31 de gener del 1861.

Paraules clau: Presos Tabac Control

-

12/06/2018 Pàgina 373 de 553



Any/expedient 1860/75

Títol formal: Espediente sobre propuesta de vecinos para que desempeñen el juzgado de juez de paz. Á 18 de noviembre.

Data: 12/09/1860 03/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Jutjat de Primera Instància de Mataró en què sol·licita el nom del veí que ocupa el càrrec de jutge de pau al Masnou 
l'any 1860, i sol·licita un llistat de les persones susceptibles a ser escollides pel càrrec pel bienni 1861-1862.
Llistat de veïns que ocupen el càrrec de jutge i suplents i dels que poden ser escollits, amb un informe en què consta la seva 
conducta.
Nomenament d'Isidre Maristany i Isern com a jutge suplent.
Notificació del jutge de primera Instància de Mataró fets a l'alcalde dels nomenaments del jutge de pau i suplents.
Notificació de l'alcalde al jutge de primera Instància de Mataró de la presa de possessió del càrrec del jutge de pau i els dos 
suplents pel bienni 1861-1862.

Tema: Eleccions

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació de despeses municipals de l'any 1859.
Nota del secretari en la camisa: "Acta de posesión para el bienio de 1861 y 1862".

Paraules clau: Elecció Jutge/Pau

-

Any/expedient 1860/76

Títol formal: Espediente de altas y bajas de subsidio.

Data: 03/02/1860 25/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 35

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les altes i baixes de la matrícula del subsidi industrial pi de comerç per l'any 1860.
Notificació de l’alcalde a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província de les altes i baixes de la matrícula del subsidi.
Fulls mensuals en què consten llistats d'altes i baixes de la matrícula de l'any 1860
Circulars de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita dades sobre dos baixes presentades.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Impost IndústriaComerç Repartició

-

Any/expedient 1860/77

Títol formal: Diligencias criminales instruïdas contra Francisco Daura sobre robo. Á 24 de noviembre.

Data: 07/09/1860 13/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe de l’alcalde presentat al jutge de primera Instància de Mataró sobre Francesc Daura, presumpte autor d'un robatori de 149 
rals de billó.
El jutge ordena que Francesc Daura es presenti davant del tribunal. 
L'alcalde informa al jutge que Francesc Daura no viu al Masnou, i li envia les dades sobres la seva nova adreça i la persona per qui 
treballa, tot seguint les seves indicacions.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació d'ingressos municipals que consten en l'any 1860.

Paraules clau: Robatori

-

Any/expedient 1860/78

Títol formal: Tabacos. Existencias en los estancos. Á 27 de noviembre.

Data: 31/10/1860 01/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicat tramès per l'alcalde en què consta els recompte de les existències de tabac en els sis estancs del Masnou, regentats per 
Antoni Duran Bosch, Francesc Pujades, Francesc Ferrer, Joan Ribas i Prat, Joan Ribas i Humet i Josep Orta el 31 d'octubre del 
1860. 
Llistats amb els nous preus.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 150".

Paraules clau: Estanc Tabac Control

-
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Any/expedient 1860/79

Títol formal: Espediente sobre la creación de una segunda escuela de niños. Á 28 de noviembre.

Data: 20/06/1860 10/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades pel l'Alcaldia del Masnou i la Junta Local d'Instrucció Pública al Govern Civil de la Província i a la Junta 
d'Instrucció Pública Provincial en què sol·liciten que no s'obri una tercera escola pública al Masnou i justifiquen el perquè de la seva 
negació.
Acceptació de les justificacions presentades i paralització de l'obertura de la tercera escola.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Publicación de la vacante. Boletín Oficial número 145".

Paraules clau: Centre

-

Any/expedient 1860/80

Títol formal: Existencias de tabacos en los seis estancos en 31 de diciembre. Á 8 de diciembre.

Data: 31/12/1860 31/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat tramès per l'alcalde a l'Administració de Rentes de Mataró en què consta els recompte de les existències de tabac en els sis 
estancs del Masnou, regentats per Antoni Duran Bosch, Francesc Pujades, Francesc Ferrer, Joan Ribas i Prat, Joan Ribas i Humet i 
Josep Orta el 31 de desembre del 1860. 
Llistats dels certificats expedits pel secretari amb les existències de cadascun dels estancs.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Tabac Control Estanc

-

Any/expedient 1860/81

Títol formal: Estado del precio medio de los principales artículos agrícolas e industriales en 1859 y 1860. Á 11 de diciembre.

Data: 15/10/1860 12/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Secció de Foment del Govern de la Província de Barcelona en què sol·licita dades sobre el comerç interior i les collites 
dels dos darrers anys.
Estats dels preus dels productes agrícoles i industrials del Masnou durant els darrers anys, en què s'especifica la procedència i la 
relació del preu vers el preu mitjà del país, les carregues pel transport i els impostos.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.
En un dels documents es fa referència al: "archivo de papeles de este ayuntamiento".

Paraules clau: Control Preu

-

Any/expedient 1860/82

Títol formal: Granos.Cosechas de 1857, 1858 y 1859 con sus precios. Á 17 de diciembre.

Data: 11/12/1860 17/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Secció de Foment del Govern de la Província de Barcelona en què sol·licita l'estat de la collita de cereals del 1860.
Tramesa de l'Alcaldia al Govern de la Província de l'estat sol·licitat.
Llista dels preus del gra i els cereals comuns al Masnou dels anys 1857 al 1860.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació d’ingressos de crèdits satisfets al Govern de la 
Província l'any 1859.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial número 155 / modelos vide boletín oficial de 25 de abril y el de / mayo último / 
contestado en 17 de diciembre de 1860".

Paraules clau: Control Collita Pa

-
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Any/expedient 1860/83

Títol formal: Libramientos contra los fondos comunales para pago de las dotaciones de las maestros y material de sus 
escuelas. Á 19 diciembre.

Data: 27/02/1860 31/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 18

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats del pagament del material, nòmina i les beques presentats pels mestres de les escoles públiques de nens i nenes.
Llistat de les matèries que s'ensenyen en l'escola de nenes.
Circulars de la Junta d'Instrucció Pública de la Província en què s'ordena el pagament trimestral, l'any 1860, del sou dels mestres.
Certificacions en què consten les quantitats lliurades als mestres de les escoles públiques l'any 1860.
Petició de la Junta d'Instrucció Pública de la Província a la Junta d'Instrucció Local del Masnou en què sol·licita pagui les quantitats 
deu als mestres.
La Junta Local al·lega que les quantitats reclamades no són les que li consten.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Primer trimestre maestro 1375 / maestra 925 / (total) 2300 / Segundo trimestre de ambos 2300 / 
Tercer trimestre de ambos 2300 / Cuarto trimestre de ambos 2300 / (total) 10200".

Paraules clau: Mestre Nòmina Beques

-

Any/expedient 1860/84

Títol formal: Espediente en que consta que el Gremio de Marina facilitó para fondo de carnicerias en el año 1856 la 
cantidad de 20000 reales. Á 20 de diciembre.

Data: 10/04/1856 09/12/1856

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació en què consten els 20000 rals de billó que el Gremi de Marina del Masnou lliurà a la Comissió per a la Construcció de la 
Carnisseria l'any 1856.
Nota en què consta el retorn de la quantitat el 14 de febrer i el 9 de desembre del 1859 al Gremi de Marina.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació de despeses municipals de l'any 1859.
Nota del secretari en la camisa: "En 14 febrero de este año se le / entregaron a cuenta 5000 reales / restan 15000 reales / En 9 de 
diciembre de 1860 / 5000 reales / igual 0 / (Firma Buenaventura Feu)".

Paraules clau: Carn Marinos Préstec Pressupost

-

Any/expedient 1860/85

Títol formal: Escrituras de afianzamiento. Á 21 de diciembre.

Data: 30/05/1860 30/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 6

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances vàlides per a les quintes del 1846, 1847 i 1848 presentades per: Pere Jubany i March, Jaume Forns, Salvador Suñol i 
Barbeta, Joan Fàbregas i Pla, Josep Maristany i Casals, i Casimir Canudas i Horta a l'Alcaldia del Masnou indicant el fiador, el 
vaixell en què embarquen i la seva destinació.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Pedro Jubany y March / Jayme Forns / Salvador Suñol y Barbeta / Juan Fàbregas y Pla / José 
Maristany y Casals / Casimiro Canudas y Horta".

Paraules clau: Fiança Impost Marinos

-

Any/expedient 1860/86

Títol formal: Escrituras de afianzamiento. Á 22 de diciembre.

Data: 23/11/1858 08/02/1859

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fiances vàlides per a les quintes del 1846, 1847 i 1848 presentades per: Pere Isern Curell, Francesc Capdevila i Moné, Jaume 
Rebes i Bertran, i Pau Bonastre i Bertran a l'Alcaldia del Masnou indicant el fiador, el vaixell en què embarquen i la seva destinació.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "De / Pedro Isern Curell / de Francisco Capdevila y Moné / de Jayme Rebes y Bertran / de Pablo 
Bonastre i Bertran".

Paraules clau: Impost Marinos Fiança

-
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Any/expedient 1860/87

Títol formal: Vidium espediente de los perjuicios que ha causado.

Data: 15/07/1860 25/09/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 21

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits per quantificar les destrosses que ha ocasionat la plaga de l'oïdi a la collita de raïm del Masnou de l'any 1860. 
Informes dels pèrits i testimonis. 
Llistat dels propietaris afectats per l'oïdi del Masnou. 
Exposició pública de les dades dels efectes de la plaga. 
Petició tramesa per l’Alcaldia del Masnou a l'Administració Principal d'Hisenda de la Província en què sol·licita una rebaixa de les 
contribucions per pal·liar els efectes de la plaga als propietaris afectats.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació d'ingresos municipals que consten en l'any 1860.

Paraules clau: Collita Plaga Estadística

-

Any/expedient 1860/88

Títol formal: Espediente sobre desistimiento desahucio del cupo de consumos para el año 1861.

Data: 02/09/1857 21/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 25

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les dades sobre activitats econòmiques i demografia necessàries per calcular impost de consums.
Llistat dels veïns convocats a la reunió per acordar encapçalament de l'impost de consums.
Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita a l’alcalde dades sobre l'encapçalament de 
l'impost de consums de l'any 1860. Resposta de l'Alcaldia.
Reclamacions presentades entre 1857 i 1860 per l’Alcaldia del Masnou a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província 
sobre les quotes que se li assignen de l'impost de consums, i la sol·licitud d'una rebaixa tot al·legant que les quantitats és massa 
elevada i la població no pot pagar-la.
Llistat dels productes subjectes a l'impost de consums entre 1857 i 1859.
Ordre de desnonament per no pagar la totalitat de l'impost de consums dictada per la Direcció General de Consums, Casas de 
Moneda i Minas.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Vide boletín oficial número 146 de 1859 / artículo 178 de la instrucción / calle Ataulfo número 13 
primero / En / 1857 espediente número 37 / desahucio de consumos para dicho año / principado en 1856".

Paraules clau: Repartició Consums Impost

-

Any/expedient 1860/89

Títol formal: Afianzamiento de Pedro Sust con todos sus bienes por Cayetano Ferrer e Isern soltero para resultado e la 
quinta general.

Data: 16/07/1860 16/07/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Fiança presentada a l'Alcaldia del Masnou per Pere Sust que es declara fiador de Gaietà Ferrer Isern.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
La camisa es troba en mal estat.

Paraules clau: Fiança Quinta

-

Any/expedient 1860/90

Títol formal: Espediente de partes dados por los vigilantes de los derechos de consumos.

Data: 03/06/1860 12/06/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comunicats de Ramon Faig, vigilant de consums, en què denuncia a l'alcalde el transport il·legal de mercaderies.
Esborranys de les dades de la denúncia presentada per Ramon Faig de part de Ramon Coll, arrendatari dels drets de consums de 
l'any 1860.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Expedient en mal estat: manquen parts de documents i les vores estan rosegades, en un dels document manca la part superior 
dreta.

Paraules clau: Vigilant Consums il·legal

-
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Any/expedient 1860/91

Títol formal: Circulares de la Junta Masnouensa de Socorros para los Heridos del Ejército de Àfrica.

Data: 20/01/1860 20/01/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Junta Masnouense de Socorros para los Heridos del Ejército de Àfrica trameses a la Companyia Pau Sensat i 
Hermanos i a Esperança Malet sol·licitant que lliurin donatius a la Junta.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.

Paraules clau: Assistència Associació Exèrcit

-

Any/expedient 1861/01

Títol formal: Espediente de los marinos que constan inscritos en los libros de la Ayudantía de Marina de este pueblo. Á 1 
de enero.

Data: 10/12/1860 10/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Esborranys del nombre de pilots, patrons, hàbils i nois que naveguen inscrits en la matrícula del Masnou de l'any 1860.
Certificacions de l'Ajudant militar de Marina del Districte del Masnou, Gerard Maristany Font, del nombre de mariners inscrits en la 
matrícula l'any 1860.

Tema: Població

Observacions: Expedeint en mol al estat com a conseqüència de la humitat.

Paraules clau: Marinos Estadística

-

Any/expedient 1861/02

Títol formal: Espediente sobre presentación de recibos del préstamo de 100 millones manddando ecsigir por Real Decreto 
de 10 de mayo de 1854. Á 3 de enero.

Data: 23/10/1860 13/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Tramesa de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província a l'Alcaldia del Masnou dels bans en què es sol·licita que els 
veïns presentin els rebuts del préstec de 100 milions perquè després del fets de l'any 1854 es van cremar els originals.
L’Alcaldia comunica a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província que ha exposat al públic el ban, tot seguint les 
seves ordres.

Tema: Hisenda

Observacions: Els documents es troben en mal estat com a conseqüència de la humitat.
Nota del secretari en la camisa: "Se publicó en 31 de octubre, 01 y 02 de noviembre concluyendo los 40 días / de término en 12 de 
diciembre".

Paraules clau: Préstec

-

Any/expedient 1861/03

Títol formal: Espediente sobre Miquel Sisabanguet y Espinás, matriculado de marina. Á 4de enero.

Data: 06/10/1860 06/10/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l’Alcaldia de Premià de Mar enviada a la del Masnou en què l'informa sobre l'error de la inclusió en el llistat de veïns de 
Miquel Cisabanquet i Espinàs.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Premià Padró/Habitants Queixa Marinos

-

Any/expedient 1861/04

Títol formal: Espediente ultimación de cuentas municipales y que se haga efectiva en el fondo municipal 11335 reales que 
quedaron en 1855. Á 8 de enero.

Data: 24/04/1859 24/04/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys dels llistats amb la liquidació dels comptes municipals des de l'any 1845 fins al 1858. Llistat de les quantitats sumades 
als comptes.
Respostes enviades al Govern Civil de la província de l'any 1860 en què l'Alcaldia informa dels anys en els quals hi ha hagut dèficit i 
dels que no es conserven dades, tot responent a uns comunicats anteriors. 
L'Alcaldia informa al Govern Civil de la quantitat de diners que quedaren de fons en el comú després de presentar els comptes de 
l'any 1859.
Llistat dels expedients de secretaria dels anys compresos entre 1847 i 1859 en què es fa referència als comptes municipals.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Aprovada del año 1856 y anteriores / en enero de 1861".
En els documents no fa referència a l'Arxiu Municipal si no a la secretaria.

Paraules clau: Comptes Municipal

-
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Any/expedient 1861/05

Títol formal: Espediente partes mensuales de nacidos, matrimonios y defunciones. Á 10 de enero.

Data: 10/01/1861 10/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Població

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 129 de 1860".
Els documents simples de l’expedient s’han extraviat, tan sols en resta la camisa amb el títol.

Paraules clau: Estadística

-

Any/expedient 1861/06

Títol formal: Espediente sobre cobro de la quinta parte sobre immuebles para gastos municipales. Á 14 de enero.

Data: 08/12/1860 21/03/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou informa a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província que s'ha nomenat a Bonaventura Feu i a 
Jaume Alsina, secretari interí, com a representants del consistori per cobrar la cinquena part de la recaptació de l'impost de béns 
immobles, que li pertoca a l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Cobrados en 14 de enero 1232 reales / Boletín oficial número 289 de / 1860".

Paraules clau: Deute Impost Secretari

-

Any/expedient 1861/07

Títol formal: Espediente concediendo otro nuevo plazo de 2 meses para presentar al registro de hipotecas los documentos 
sujetos a esta formalidad. Á 24 de enero.

Data: 19/01/1861 05/02/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província a l’Alcaldia del Masnou en què informa de la prorroga per a les 
inscripcions del registre d'hipoteques.
Certificació de l'alcalde enviada a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què consta que s'ha exposat al 
públic i s'ha pregonat la circular sobre el registre d'hipoteques tramesa.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 13".

Paraules clau: Hipoteques Disposició

-

Any/expedient 1861/08

Títol formal: Espediente sobre arquitectos municipales. Á 31 de enero.

Data: 31/01/1861 31/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou informa al governador civil de la província que el nou arquitecte municipal és Joan Cortés.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 285 de 1860 / Boletín número 24 de 1861".

Paraules clau: Arquitecte

-

Any/expedient 1861/09

Títol formal: Espediente de muebles de las escuelas públicas. Á 1 de febrero.

Data: 07/12/1860 31/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventari dels béns i materials que hi ha en les escoles públiques per a nens i per a nenes dirigides per Dolores Colomer i Jaume 
Feliu i Godoy.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una relació d'ingresos municipals que consten en l'any 1860.

Paraules clau: Bens Centre Pública

-
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Any/expedient 1861/10

Títol formal: Espediente de los alojamientos y bagages facilitados á las clases del ejèrcito en 1859 y 1860.

Data: 04/02/1861 04/02/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Deficient

Descripció: L'Alcaldia del Masnou s'excusa al Govern Civil de la Província pel retard en el lliurament dels estats dels allotjaments dels anys 1859 
i 1860 facilitats a les companyies i batallons de l'exèrcit que han passat pel Masnou.
Estat dels allotjaments facilitats l'any 1859.

Tema: Serveis militars

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès d'alta de la matrícula del subsidi industrial i de comerç del 1861 pagat per Pedro 
Llapallas.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 7 / Idem 8".
Camisa en mal estat de conservació, afectada per la humitat.

Paraules clau: Transport Subsidi Exèrcit

-

Any/expedient 1861/11

Títol formal: Espediente sobre inundación de los terrenos. Á 9 de febrero.

Data: 09/02/1861 10/02/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat dels estats cadastrals en què s’expressa les dades de les estadístiques i estudis d'agronomia fets al Masnou entre 1840 i 1852.
Llistat de les peces de terra que consten amb canalitzacions en el plànol agrònom de la població.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari aprofita com a camisa un imprès de baixa de la matrícula del subsidi industrial i de comerç del 1860 pagat per Jayme 
Estapé.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 306 del 1860 / Boletín número 30 de 1861".

Paraules clau: Alella/Mar Collita Estadística

-

Any/expedient 1861/12

Títol formal: Espediente sobre los inspectores de carnes en el matadero. Á 1 de marzo.

Data: 09/10/1858 01/03/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys de la relació d'inspectors de carn del districte publicada en el Butlletí Oficial.
Peticions presentades pels veterinaris Pere Baus i Jaume Estapé a l’alcalde del Masnou perquè els nomenin inspectors de 
l'escorxador municipal i de carns.

Tema: Sanitat

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial número 190".

Paraules clau: Control Veterinari Escorxador Carn

-

Any/expedient 1861/13

Títol formal: Espediente informe del comportamiento del maestro de la escuela pública Jayme Felio Goday. Á 3 de marzo.

Data: 11/01/1861 03/03/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Junta d'Instrucció Pública de la província enviada a la Junta local en què sol·licita un informe sobre Jaume Feliu i 
Goday.
Informe tramès per la Junta d'Instrucció Pública del Masnou a la Junta Provincial en què es reculen les queixes presentades sobre 
l'actitud de Jaume Feliu i la manca de disciplina en l'escola.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Control Mestre Queixa

-

Any/expedient 1861/14

Títol formal: Espediente sobre cobro de atrasos de la cloaca de la travesía y subsidio de la calle Genesta. Á 9 de marzo.

Data: 09/03/1861 21/03/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipal en què consten les quantitats que manquen cobrar de la claveguera del carrer Ginesta l'any 1861.
Certificació dels pagaments efectuats per Joan Rosés i Andreu Fàbregas.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "18".

Paraules clau: Clavegueram

-
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Any/expedient 1861/15

Títol formal: Instància sobre redención de los censos que grabitan contra el común. Á 13 de marzo.

Data: 18/10/1861 18/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició de l'Alcaldia del Masnou enviada al Govern de la Província en què demana redimir quatre censos.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Para la redención de censos / vide espediente de 1856 número 37 / y los boletines oficiales número 
19 y 94 / de 1856 / Instrucción vide el diario de Brusi del 24 / de setiembre de 1860".

Paraules clau: Censos Desamortització

-

Any/expedient 1861/16

Títol formal: Relación de los que han pedido permiso para cantar caramellas. Á 30 de marzo.

Data: 30/03/1861 30/03/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'alcalde del Masnou per grups d'homes i infants en què sol·liciten poder cantar caramelles el dia de Pasqua 
de 1861.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "30 de marzo".
Dintre de l'expedient tan sols dos dels documents simples tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Caramelles Festivitat

-

Any/expedient 1861/17

Títol formal: Espediente de apremios. Á 31 de marzo.

Data: 31/03/1861 15/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Nomenament de Francesc Balvé com executor de constrenyiments.
Llistats dels veïns que deuen impostos a l'Alcaldia del Masnou.
Actes del cobrament de constrenyiments a veïns de Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Un dels documents està esquinzat per la meitat.

Paraules clau: Constrenyiment Impost Recaptació

-

Any/expedient 1861/18

Títol formal: Espediente sobre pago del personal de las càrceles del partido. Á 1 de abril.

Data: 03/04/1861 03/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat amb les aportacions que ha fet l'Alcaldia del Masnou per a la manutenció de la presó del partit l'any 1861.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial número 84".

Paraules clau: Presó Mataró Comptes

-

Any/expedient 1861/19

Títol formal: Espediente de Pedro Estaper y Torné sobre construcción de una casa lindante con la carretera. Á 9 de abril.

Data: 28/01/1861 13/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa presentada a l'Alcaldia del Masnou per Pere Estaper Torné, propietari d'un 
terreny en el carrer de las Huertas.
Decret pel qual es nomena Joan Cortés com arquitecte municipal.
Informes de l’arquitecte. 
Tramesa de la sol·licitud al cap d'enginyers.
Informe i acceptació de la petició sempre es segueixin les normes que ha marcat en el seu informe.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Es conserva el plànol a la planera.

Paraules clau: Obra Privada

-
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Any/expedient 1861/20

Títol formal: Espediente de las caballeríad útiles para el servicio de bagages. Á 10 de abril.

Data: 10/04/1861 21/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Alcaldia de Mataró trames a la del Masnou en què sol·licita el padró dels cavalls i les cavalleries de la població.
Padró dels cavalls i les cavalleries que hi ha al Masnou de l'any 1861 tramesa a l'Alcaldia de Mataró.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de la certificació, anul·lada, de bona conducta feta per l'alcalde del 
Masnou a León Sanson del 7 de desembre del 1858.

Paraules clau: Cavall Transport

-

Any/expedient 1861/21

Títol formal: Espediente de sordos, mudos y ciegos que ecsisten en este pueblo. Á 11 de abril.

Data: 08/04/1861 11/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa de l'Alcaldia al Govern Civil de la Província de l'estat dels sords, muts i cecs que hi ha al Masnou, seguint una ordre rebuda 
en una circular anterior.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una certificació en què consta inexistència de sancions imposades, 
anul·lada, feta per l'alcalde del Masnou.

Paraules clau: Control Assistència

-

Any/expedient 1861/22

Títol formal: Nombramiento de maestro de la escuela de niños á Luís Sagués y Tolosa. Á 12 de abril.

Data: 01/03/1861 15/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 16

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carta de dimissió del càrrec presentada pel mestre Jaume Feliu i Godoy.
Elecció del nou mestre.
Nomenament de Lluís Sagués i Tolosa com a nou mestre.
Directrius de com s'ha d'expedir el títol de nomenament de mestre de l'escola pública.
Condicions de la plaça acordades i aprovades per la Junta d'Instrucció Pública Local.
Llistat de les lleis que afecten la plaça.
Acord de la Junta, en el qual s'estableix l'elaboració d'un inventari abans de l'entrada del nou mestre.
Acte de nomenament i lliurament de l'escola a Lluís Sagués i Tolosa.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Acta de posesión día 12 de abril".

Paraules clau: Elecció Mestre Títol/Oficial Disposició

-

Any/expedient 1861/24

Títol formal: Espediente sobre disposiciones del ferrocarril. Á 18 de abril.

Data: 07/06/1860 12/02/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació del pagament del lloguer d'una sala en Casa de la Vila presentada per l'Alcaldia del Masnou a l'empresa del Ferrocarril.
Reclamació de la Divisió del Ferrocarril de Barcelona del Cos d'Ajudants d'Obres Públiques en què sol·licita que no es permeti a 
Pere Estaper Torné dur a terme l'obra que té projectada al costat de la via del ferrocarril.
L'Alcaldia del Masnou respon que abans d'obrir cap diligència corroborarà amb el Govern Civil que té jurisdicció sobre aquest 
problema.
Ordre de la secció de Foment del Govern de la Província tramesa a l'Alcaldia del Masnou referents a la resolució del problema de 
les obres de Pere Estaper Torner.
Circular de la Secció de Foment del Govern de la Província en la que recorda a l'Alcaldia la necessitat d'evitar accidents relacionats 
amb el tren.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
L'expedient contenia un plànol firmat per Joaquim Carrera del 12 de febrer del 1862 amb la legend: "Ferrocarril de Barcelona á 
Mataró y Gerona. Cropuis de los caminos que atraviesa dicho ferrocarril municipal del Masnou". En el plànol estan marcats els 
passos a nivell del Masnou. Ara es troba a les planeres de l'Arxiu.

Paraules clau: Ferrocarril Pas/Nivell Deute Estació

-
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Any/expedient 1861/25

Títol formal: Espediente de información de testigos instada por Rosa pagés, víuda del farmacéutico Juan Rubis. Á 19 de 
abril.

Data: 02/04/1861 30/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Presentació de testimonis per part de Rosa Pagès a l'Alcaldia amb la finalitat de sol·licitar una pensió com esposa del farmacèutic 
Joan Rubis, mort en l'epidèmia de còlera de l'any 1854.
Resum de les dades aporten els 4 testimonis.
La Junta de Sanitat Local accepta la petició i acredita la pensió sol·licitada.
Informes i diligències obertes pel síndic del Masnou per presentar el cas al Govern Civil de la Província perquè s'aprovi.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.	
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 154 / de 1860".

Paraules clau: Pensió Farmacèutic

-

Any/expedient 1861/26

Títol formal: Copia del título de veterinario de segunda clase de Pedro Baus y Rius á 20 de abril.

Data: 19/04/1861 19/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Còpia del títol oficial de veterinari de segona classe de Pere Baus i Rius expedit el 6 d'agost del 1860

Tema: Sanitat

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Títol/Oficial Veterinari

-

Any/expedient 1861/27

Títol formal: Sobre noticias del pueblo y comunicaciones con los colindantes. Á 6 de mayo.

Data: 06/05/1861 06/05/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Enquesta i resum elaborats per l’Alcaldia del Masnou amb dades relatives a les vies de comunicació de la població (camins i 
carreteres) i els enllaços entre les poblacions veïnes i el Masnou.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 86".

Paraules clau: Estadística Via/Pública Terme

-

Any/expedient 1861/28

Títol formal: Relación de los marinos separados de la matrícula. Á 10 de agosto.

Data: 10/05/1861 30/11/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: La Comandància Militar de Marina informa a l'Alcaldia del Masnou de les baixes de la matrícula de Josep Coll i de Josep Oliver i 
Rossell.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Exempció Marinos Exèrcit

-

Any/expedient 1861/29

Títol formal: Espediente en solicitud de establecimiento de dos escuelas de pàrvulos. Á 14 de mayo.

Data: 18/04/1861 14/05/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 14

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades per Carlos Font i Argimon i per Josep Garriga i Roca presentades a l'alcaldia del Masnou en què sol·liciten 
obrir una escola per infants.
Peticions de certificats de bona conducta per adjuntar a les peticions anteriors.
Acceptació de les dues peticions per obrir una escola per part de la Junta d'Instrucció Pública de la Província i la Junta d'Instrucció 
Pública Local.
Circular de la Secció de Fomento i Instrucció Pública de la Província tramesa a les alcaldies d'Alella i el Masnou en què ordenen el 
tancament de totes aquelles escoles que no tenen una autorització oficial.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "José Garriga y Roca / Carlos Font y Argimont".

Paraules clau: Centre Privada

-
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Any/expedient 1861/30

Títol formal: Presupuesto de gastos para la formación del censo general de población.

Data: 03/05/1861 17/05/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'Alcaldia del Masnou tramet al Govern Civil de la província, un cop finalitzat el cens general de la població, el llistat de les despeses 
d'elaboració.
Autorització del pagament de les despeses per part del Govern Civil, tot i el retard alhora de presentar el llistat.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Cens Pressupost

-

Any/expedient 1861/31

Títol formal: Nombramiento de Ayudante Militar de Marina de este distrito a favor de José Molina. Á 27 de mayo.

Data: 27/05/1861 27/05/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació a l'Alcaldia del Masnou del nomenament de Josep Molina com a nou Ajudant Militar de Marina del Districte del Masnou i 
de la presa de possessió en el càrrec d'aquest.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ajudant/Marina

-

Any/expedient 1861/32

Títol formal: Nacimiento de una robusta infanta el día 4 de junio. Á 9 de junio.

Data: 09/06/1861 09/06/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació del secretari donant fe de la celebració d'un tedèum en honor del naixement d'una nova infanta.

Tema: Administració general

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Las siete menos cuarto de la tarde / Te Deum / en acción de gracias día 9 / Boletín número 133".

Paraules clau: Naixement Protocol Religió Celebració

-

Any/expedient 1861/32

Títol formal: Espediente sobre autorización a Felio Alsina y Pla para establecer una escula de párvulos. Á 15 de abril.

Data: 05/03/1861 15/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificació de l’Alcaldia en la qual consta que Felio Alsina Pla ha ensenyat en l'escola pública del Masnou.
Notificació de l'acceptació de la petició de Felio Alsina i Pla d'obrir una escola privada infantil al Masnou per part de la Junta 
d’Instrucció Provincial i la Junta d’Instrucció Local.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Centre Privada

-

Any/expedient 1861/33

Títol formal: Espediente sobre formación de un convenio por varios vecinos para seguros de quintas por sus hijos. Á 16 
de junio.

Data: 10/04/1861 16/06/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern Civil de la Província referents a la formació d'un conveni entre els veïns del Masnou per a crear una 
asseguradora de quintes., i en les quals estableix les directrius que s'han de seguir per a la creació i especifica les modificacions 
que s'han de fer en el reglament inicial de l'Asseguradora per poder-lo aprovar.
Alcaldia del Masnou informa de les circulars als veïns associats, i de l'aplicació de les seves directrius al Govern Civil.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.	
Nota del secretari en la camisa: "Número 126 de 27 / mayo de 1858".

Paraules clau: Associació Quinta

-
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Any/expedient 1861/34

Títol formal: Diligencias sobre muerte de Juan Coll y Jubany de 6 años de edat. Á 17 de junio.

Data: 17/06/1861 10/06/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe tramès per l’alcalde del Masnou al governador civil de la província i al jutge de Primera Instància de Mataró de 
l'atropellament pel tren del nen, Joan Coll i Jubany, el 17 de juny del 18561, en l'estació d'Ocata.
Esborrany de l'informe de l'accident i de la identificació del nen tramès per l’Alcaldia del Masnou al jutge de Primera Instància de 
Mataró.
Descripció del pas a nivell que creua la via tramesa per l'alcalde al jutge de Primera Instància de Mataró, tot responent a una circular 
anterior.

Tema: Jutjat de Pau

Observacions:

Paraules clau: Ocata Ferrocarril Defunció Atropellament

-

Any/expedient 1861/35

Títol formal: Solicitud de permisos para celebrar la fiesta del santo patrón San Pedro en los días 29 y 30 de junio y 1 de 
julio. Á 23 de junio.

Data: 23/06/1861 10/07/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per celebrar balls en la festa patronal de Sant Pere de 
l'any 1861, davant del casino Porvenir del Masnou. 
Acceptació de la petició per part de l'Alcaldia sempre que s'encarreguin de les despeses de la vigilància i acord celebrar oficis 
religiosos de celebració habituals.
Petició presentada a l'Alcaldia pels representants dels joves de la població, per celebrar balls en la festa de Sant Cristòfol de l'any 
1861.

Tema: Cultura

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany en què consten els diners que hi ha en la secretaria el 31 de març de 
1861.
Nota del secretari en la camisa: "Idem San Cristoval".

Paraules clau: Festivitat Ball Ordre/Públic

-

Any/expedient 1861/36

Títol formal: Testimonio de los productos de propios para el pago del 20 %. Á 27 de junio.

Data: 26/06/1861 27/06/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions fetes pel secretari del Masnou en què consten els productes que s'han ingressat de l'arrendament i explotació dels 
arbitris i béns propis del Masnou en l'any 1859, trameses per l'Alcaldia a l'Administració Principal de Propietats i Drets de l'Estat de 
la Província.

Tema: Hisenda

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels compres municipals de 1861.
Nota del secretari en la camisa: "Contribución de immuebles 146 reales 50 / 20% líquido 570 reales 70 / Total 717 reales 20".

Paraules clau: Propis/arbitris Comptes

-

Any/expedient 1861/37

Títol formal: Espediente sobre pago de 11500 reales de la contribución de consumos de 1854 que se adeudan y en 1859 se 
ofreció pagarlos por todo el año actual.

Data: 14/11/1860 14/11/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'any 1860 de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita que l'Alcaldia del Masnou pagui 
la part que manca de l'impost de consums de l'any 1854. 
L’Alcaldia respon que no pot pagar perquè necessita els diners per pagar les despeses dels anys 1859 i 1860.
Circular de l'any 1860 de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita que l'Alcaldia del Masnou pagui 
la part que manca de l'impost de consums de l'any 1854 o iniciarà un constrenyiment.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Vide espediente número 9 / en 12 de febrero 1861 se han pagado en / la tesorería a cuenta vide 
diciembre de 1860 / 4000".

Paraules clau: Impost Constrenyiment Consums

-
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Any/expedient 1861/38

Títol formal: Estracto del título de maestro de primera enseñanza de Bernardo Aguilló. Á 2 de julio.

Data: 27/06/1861 02/07/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Extracte del títol de mestre del 21 de gener de 1820 de Bernardo Aguilló.
Nota en què consta el canvi de residència de Barcelona al Masnou de Bernardo Aguilló Babau.

Tema: Ensenyament

Observacions:

Paraules clau: Mestre Títol/oficial

-

Any/expedient 1861/39

Títol formal: Espediente de reparto de 1053 reales que se habonaron á los contribuyentes de fincas rústicas por los 
perjuicios que causó en los viñedos en 1860.

Data: 23/07/1861 02/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què consta la tramesa de 1053 rals de billó perquè es 
reparteixin entre els afectats per l'oïdi.
Ban en què consta el llistat de la repartició entre els afectats dels diners. 
Comunicat en què s'informa a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província de l'exposició pública de la llista.
Llistat e la repartició.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Repartició Plaga Collita Devolució

-

Any/expedient 1861/40

Títol formal: Espediente de fundaciones de beneficencia. Á 21 de agosto.

Data: 12/08/1861 21/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany d'una resposta d'una circular anterior, de l'Alcaldia del Masnou en què nega l'existència en la població d'una institució 
benèfica de caràcter familiar passiva.
Reclamació de l'Alcaldia de Mataró de la resposta de la circular.

Tema: Beneficència i assistència social

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 166 i 178".

Paraules clau: Beneficència Associació Estadística

-

Any/expedient 1861/41

Títol formal: Espediente para que en la toma de posesión y juramento de concejales debe usarse de sello segundo y que 
en los años anteriores se añada el reitegro.

Data: 23/08/1861 23/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nota del secretari en què consta una disposició sobre paper segellat i com adoptar-la.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 208 / idem 299".
Dintre de l'expedient els documents simples no tenen dates d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Paper/Ofici Disposició

-

Any/expedient 1861/42

Títol formal: Espediente sobre fàbricas y artefactos existentes en esta población. Á 24 de agosto.

Data: 30/07/1861 24/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat tramès per l'Alcaldia del Masnou al Govern Civil de la província, com a resposta d'una circular anterior, en què informa de les 
fàbriques que hi ha al Masnou, el nombre obrers que hi treballen, el tipus de màquines que tenen i les matèries que produeixen.

Tema: Seguretat pública

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'una petició d'obres de Gerònimo Millet i Rosés del 9 de juliol del 
1861.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín número 180".

Paraules clau: Obrer Control Fàbrica

-
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Any/expedient 1861/43

Títol formal: Espediente sobre construcción de nuevas càrceles de partido. Á 28 de agosto.

Data: 18/04/1860 28/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Alcaldia de Mataró trameses a la de Masnou en què sol·licita pagament de la quota per a construir una nova presó.
Resposta de l'Alcaldia del Masnou en què informa del que ha pagat.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "7885"

Paraules clau: Mataró Presó

-

Any/expedient 1861/44

Títol formal: Espediente de José Canudas y Orta contra la obra que construye Pedro Maristany y Font en la calle del 
Rastillo. Á 9 de setiembre.

Data: 09/09/1861 09/09/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Els documents simples de l’expedient s’han extraviat, tan sols en resta la camisa amb el títol.

Paraules clau: Obra

-

Any/expedient 1861/45

Títol formal: Instancias presentadas. Á 10 de setembre.

Data: 05/11/1860 31/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 104

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, trams de mines o clavegueram en els carrers de Sant 
Pere, Santa Anna, Sant Joan, Lavadero, Sant Antoni, Sol, Caterra, Barcelona, presentades a l'Alcaldia del Masnou per: Gerard 
Ferrer Maristany, Rosa Millet, Llorenç Santjoan i Millet, Lluís Olivé i Casals, Pere Millet i Sust, Isidre Maristany, Pere Fontanills, 
Gabriel Millet, Gregorio Bertran, Maria Orta, Francesc d'Assis Estaper, Josep Matas Garriga, Manuel Truch i Gibernau, Salvador 
Mauri, Jeroni Millet Rosés, Isidre Maristany, Miquel Curell, Josep Guria, Pere Gerard Maristany, Pau Maristany i Olivé, Manuel 
Pagès Viladevall, Bonaventura Palau, Josep Oliveras, Josep Parés, Bonaventura Riera, Gabriel Oliver, Joan Costa e Isern.
Decret pel qual es nomena Joan Cortés com arquitecte municipal encarregat d'estudiar les peticions. Informes de l’arquitecte. 
Decrets municipals pels quals s'accepten les peticions.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Obra Mina Alineació Privada

-

Any/expedient 1861/46

Títol formal: Espediente de las plazas y plazuelas que hay en este pueblo según plano general. Á 27 de setiembre.

Data: 27/09/1861 30/09/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Secció d'Urbanisme del Govern de la Província en què sol·licita a l'Alcaldia del Masnou el nombre de places que hi ha 
en la població.
Llistat de les places que hi ha en la població l'any 1861, tramesa per l’Alcaldia al Govern Civil de la Província.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1861/74

Paraules clau: Plànol/General Ordenació

-

Any/expedient 1861/47

Títol formal: Espediente de informe de los perjuicios que ha causado el vídium en el distrito de Tayà. Á 1 de octubre.

Data: 10/09/1861 10/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província enviada a l’Alcaldia del Masnou en què sol·licita que verifiqui 
els efectes de la plaga de l'oïdi en el poble de Teià.
Informe tramès per l’Alcaldia del Masnou.
Carta de Josep Andinyac a Bonaventura feu en què detalla la situació de la collita de raïm en el poble de Teià després de la plaga 
de l'oïdi.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany de les despeses per conducció de presos sense datar.

Paraules clau: Collita Plaga Teià

-
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Any/expedient 1861/48

Títol formal: Estados de las cantidades que corresponden por el salario y material de las escuelas públicas. Á 20 de 
octubre.

Data: 15/01/1861 02/01/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la Junta d’Instrucció Pública de la província en què notifica el lliurament trimestral de les quantitats per nòmines i altres 
despeses de material i beques als mestres de les escoles públiques del Masnou.
Llistat de les dates del pagaments trimestrals als mestres.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "1 trimestre / al maestro salario 110 reales / por material 275 reales / idem / maestra 740 reales / 
por 183 reales".

Paraules clau: Mestre Nòmina

-

Any/expedient 1861/49

Títol formal: Llicencia de Juan Mas y Ferrer, soldado provincial del Batallón de Vich. Á 3 de octubre.

Data: 21/02/1861 10/05/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany de la certificació de llicència de l'exèrcit del soldat Joan Mas i Ferrer de Vilassar de Dalt.
Notificació de l’Alcaldia del Masnou a la de Mataró en què sol·licita que es presenti Joan Mas i Ferrer.

Tema: Serveis militars

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Por el cupo de San Ginés de Vilassar".

Paraules clau: Excedència Exèrcit

-

Any/expedient 1861/50

Títol formal: Espediente de renovación de las Juntas Periciales por territorial. Á 4 de octubre.

Data: 06/03/1861 25/03/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció de la junta pericial de l'any 1861 per l'avaluació de la riquesa territorial.
Llistat dels veïns susceptibles de ser nomenats per a la Junta en els anys 1860 i 1861.
Llistat dels veïns formaren part de la junta en el bienni 1861-1862.
Petició presentada per Josep Coll Beltran en què sol·licita ser exclòs de la Junta.
Nomenament dels membres de la Junta.
Notificació de l’alcalde de Teià en què informa del nomenament de Francesc Viladevall com a membre de la junta pericial del poble 
de Teià.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Espedientes de 1859 números 37 y 75 / Boletín número 19 / Idem 34".

Paraules clau: Repartició Impost Teià

-

Any/expedient 1861/51

Títol formal: Espediente para que se remita còpia del plano de división de fincas o tèrminos municipales. Á 5 de octubre.

Data: 05/10/1861 05/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial número 5 / vide el espediente número 18".
Els documents simples de l’expedient s’han extraviat, tan sols en resta la camisa amb el títol.

Paraules clau: Plànol/General

-

Any/expedient 1861/52

Títol formal: Sanidad. Renovación de la junta municipal para el bienio de 1861 á 1862. á 6 de octubre.

Data: 24/11/1860 24/10/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament del Govern Civil de la província de la Junta de Sanitat Municipal del Masnou pel bienni 1861-1862.

Tema: Sanitat

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del compte municipal de l'any 1861.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín 146 / Idem 264 / acto de posesión".

Paraules clau: Junta Sanitat

-
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Any/expedient 1861/53

Títol formal: Sesiones de la junta local de primera enseñanza. Á 7 de octubre.

Data: 05/06/1861 06/06/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acords de la Junta d'instrucció Pública Local en els quals s’estableix que cap mestre podrà exercir sense haver obtingut un títol 
oficial i que no s’impedirà l'assistència a l'escola als nens o nenes menors de 6 anys.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del certificat en què consta que no es va fer cap judici verbal al 
Masnou el maig del 1861.

Paraules clau: Junta Disposició

-

Any/expedient 1861/54

Títol formal: Espediente de repartimiento del déficit del cupo de consumos para el tesoro de este año.

Data: 27/07/1861 31/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció dels perits que elaboraran la repartició del dèficit de l'impost de consums de l'any 1861.
Certificació en què consta el producte líquid dels drets de consums de l'any 1862.

Tema: Hisenda

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Cantidad de 10671 reales 50 / idem para provinciales 3949 reales 50 / total 14691 reales / por el 
5% para gastos partidas fallidas 731 / total 15352 reales / Por el 3% de cobranza sobre dicho total 460 reales 56 / total 15812 reales 
56".
Dintre de l'expedient s'inclou el fulletó: "Contribución de consumos. Manual, modelos y tablas para los repartos individuales de 1859" 
i impresos en blanc de la notificació de la quantitat que ha de pagar un veí.

Paraules clau: Impost Recaptació Consums

-

Any/expedient 1861/55

Títol formal: Título de Farmàcia de Antonio Font y Mercé. Á 9 de octubre.

Data: 09/10/1861 09/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Sanitat

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Estraido el 11 de agosto 1892 / para cumplir una orden / de sanidad / està en el negociado de 
títulos".
Els documents simples de l’expedient s’han extraviat, tan sols en resta la camisa amb el títol.

Paraules clau: Títol/Oficial Farmacèutic

-

Any/expedient 1861/56

Títol formal: Partes mensuales de los facultativos que se dirigen al subdelegado del partido. Á 10 de octubre.

Data: 31/01/1861 31/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 26

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ordre del jutge de primera Instància de Mataró en què estableix que Josep Baroy i Antoni Basomba facin certificats de l'estat mental 
dels presos per faltes.
Comunicats mensuals, elaborats per Josep Baroy i Antoni Basomba i enviats al Subdelegat de Medicina del Partit, en què consten 
les malalties i morts que hi ha hagut al Masnou l'any 1861

Tema: Sanitat

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 122 de 1860".

Paraules clau: Sanitat Control

-

Any/expedient 1861/57

Títol formal: Estadística criminal para el año 1861 y civil.

Data: 05/02/1861 04/11/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 10

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborranys dels comunicats enviats al promotor fiscal de Mataró informant de la inexistència de judicis.
Llistats dels comunicats mensuals de l'any 1861 enviats al promotor fiscal de Mataró en què s'informa dels judicis de faltes celebrats 
o de la no celebració de cap judici al Masnou.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 42 / Idem 43 / Junta vide Boletín número 42".

Paraules clau: Judici Ordre/Públic

-
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Any/expedient 1861/58

Títol formal: Estados de nacidos, matrimonios y defunciones. Á 12 de octubre.

Data: 31/01/1861 01/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 13

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estats dels naixements, dels matrimonis i de les defuncions segons les dades trameses pel rector i els metges de l'any 1861, que 
l'Alcaldia del Masnou ha enviat al Govern Civil de la Província de Barcelona. Només diu el nom dels morts.
Llistat mensual de les defuncions, en què s'especifica el nom del mort, del nombre de naixements i de matrimonis que hi ha hagut al 
Masnou l'any 1861.

Tema: Població

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Estadística Defunció Matrimoni Naixement

-

Any/expedient 1861/59

Títol formal: Espediente para nombramiento de arquitecto titular a favor de Juan Cortés. Á 12 de octubre.

Data: 20/09/1860 20/09/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició presentada per Joan Cortés a l'Alcaldia del Masnou de la plaça d'arquitecte municipal del Masnou.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Arquitecte

-

Any/expedient 1861/60

Títol formal: Espediente de Dolores Parés, esposa de José Tois contra José Parés y Sampere. Á 14 de octubre.

Data: 04/05/1861 14/03/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 20

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamació presentada per Dolores Parés Tois, veïna del carrer de la Caterra, a l'Alcaldia del Masnou en què denúncia a Josep 
Parés i Sampere.
Al·legacions presentades per Josep Parés i Sampere a l'alcaldia sobre el cas.
Informe presentat per l’Alcaldia al Govern Civil de la Província sobre el cas, com a resposta d'una circular de la Secció de la Policia 
Urbana de la Província.
Reclamació presentada per Josep Parés i Garriga a l'Alcaldia del Masnou en què denúncia a Josep Parés i Sampere.
Informe de l'arquitecte municipal Joan Cortés. Decrets que obliguen Josep Parés i Sampere a fer millores a casa seva.
Imposició d'una sanció a Josep Sampere perquè no ha dut a terme les millores.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Sanció Obra

-

Any/expedient 1861/61

Títol formal: Espediente sobre reparación de la cerretera general. Á 15 de octubre.

Data: 27/06/1853 28/11/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 31

Estat de conservació: Bo

Descripció: Expropiació de terrenys a veïns per a fer obres de millores i rectificacions del traçat de la Carretera Real de Barcelona a la Jonquera.
Elecció dels perits que estudien les indemnitzacions per a les expropiacions.
Rectificació del llistat de propietaris expropiats.
Comunicats de la Secció de Foment informant de les inspeccions dutes a terme pel delegat al Masnou l'any 1861.
Circulars sobre la rectificació i revisió de la Carretera Real.
Reclamació presentada per Pau Giralt al Govern de la Província pels perjudicis li han causat les obres i les expropiacions. El Govern 
de la Província sol·licita un informe sobre el cas del propietari.
Llistat dels lloguers que tenia Maria Lluch.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en la camisa: "Subhasta para el día 26 de abril / Boletín oficial número 81".

Paraules clau: Via/pública Reparació

-
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Any/expedient 1861/62

Títol formal: Espediente sobre la enfermedad del vidium tukeri en los viñedos de este término. Á 16 de octubre.

Data: 05/08/1861 17/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: L'alcaldia del Masnou sol·licita a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província una rebaixa dels impostos per les 
destrosses en les collites pels efectes de la plaga de l'oïdi.
L'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província informa que l'expedient s'està cursant.

Tema: Serveis agropequaris i medi ambi

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany en el qual consta que en juliol del 1861 Bonaventura Feu estava 
malalt i despatxava els expedients de secretaria des de casa seva.

Paraules clau: Plaga Collita Secretari

-

Any/expedient 1861/63

Títol formal: Espediente de las providencias gubernativas dictadas en el primer trimestre de este año. Á 17 de octubre.

Data: 26/04/1861 14/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 17

Estat de conservació: Bo

Descripció: Providències governatives dictades per l'alcalde a veïns del Masnou que han infringit el ban del bon govern.
Informes de l'alcalde i el caporal de la guàrdia Civil sobre una baralla i uns desperfectes de la barana del ferrocarril.
Estat del primer trimestre de l'any 1861 de les providències governatives dictades per l'alcalde trameses al Govern Civil de la 
Província.
Tres papers de multa.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.	
Nota del secretari en la camisa: "Boletín Oficial número 85 / se remite al Gobernados de la província".

Paraules clau: Ordre/Públic Disposició Ferrocarril Sanció

-

Any/expedient 1861/64

Títol formal: Espediente de amojonamiento de las propiedades que atraviesa el ferrocarril. Á 18 de octubre.

Data: 18/07/1861 20/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 11

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Secció de Foment del Govern de la Província en què ordena que li presentin les reclamacions presentades per veïns 
del Masnou propietaris de terrenys que travessa el ferrocarril.
Llistat dels veïns a qui se'ls va expropiat terres per construir el ferrocarril, el qual fou fixat en el taulell d’anuncis de la casa de la Vila.
Notificació al Govern Civil de la Província de l'exposició pública de les llistes.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Ferrocarril Alineació Parcel·la

-

Any/expedient 1861/65

Títol formal: Espediente para la construcción de una cloaca en el torrente de Vallmora y una hijuela en el torrente Xich. Á 
19 de octubre.

Data: 20/05/1861 14/05/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 15

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns que participen en la construcció de la claveguera del torrent Xic i el torrent Vallmora.
Petició presentada per l'Alcaldia al cap d'enginyers de carreteres en què sol·licita un permís perquè la claveguera del torrent 
Vallmora travessi la Carretera real.
Comptes de les despeses de construcció de la claveguera.
Elecció dels mestres d'obres que duran a terme l'obra.
Pressupostos presentats pels mestres d'obres.
Plànol de la claveguera.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Dintre de l'expedient en els documents simples les dates d'elaboració són incompletes per això les dates de l'expedient són 
aproximades.

Paraules clau: Clavegueram

-
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Any/expedient 1861/66

Títol formal: Espediente de espropiación forzosa por causa de utilidad pública. Á 20 de octubre.

Data: 28/12/1861 04/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Deficient

Descripció: Petició presentada al Govern Civil de la Província per Joan Cortés, com arquitecte representant de l'Alcaldia, en què sol·licita permís 
per expropiar una peça de terra en el carrer Esperança, per unir el carrer Esperança amb l'Arrabal de Sant Rafael, tot modificant el 
plànol de Miquel Garriga i Roca.
Dos plànols firmats per Joan Cortés del carrer Esperança en què s'especifica la proposta.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Nota del secretari en la camisa: "Prolongación de la calle Esperanza".
Plànol afectat per la humitat.
Dintre de l'expedient dos plànols.

Paraules clau: Expropiació Obertura/Carrer Parcel·la

-

Any/expedient 1861/67(1)

Títol formal: Espediente proyectado de una fuente en la plaza. Á 20 de octubre.

Data: 15/04/1861 11/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 9

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pressupost de la font i les obres de millora de la mina del comú.
Acord municipal en què s'aproven millores de la mina municipal.
Petició presentada per l'Alcaldia a la Secció de Policia Urbana del Govern de la Província per obtenir el permís per dur a terme les 
obres de la mina.
Peticions de l’Alcaldia del Masnou al cos auxiliar de l'obra Pública de la província en què sol·licita construir una font en la plaça 
pública. Acceptació de la petició per part Govern Civil de la Província.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Nota del secretari en el revers de la camisa: "Reparación de la mina del común. 1861".

Paraules clau: Mina Plaça/Pública Font

-

Any/expedient 1861/67(2)

Títol formal: Espediente para invitar a los vendedores de aceyte, jabón y tocino para tratar con el Ayuntamiento sobre 
pago de consumos.

Data: 23/12/1860 17/04/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 32

Estat de conservació: Bo

Descripció: Elecció del nou consistori (alcalde i els regidors) i presa de possessió en els càrrecs de l'any 1861. 
Acords sobre de l'arrendament dels impostos sobre la carn i els consums i acceptació de peticions d'obres de veïns de l'any 1861.
Llistat dels productes obtinguts amb la venda d'oli, sabó i carn de porc.
Ban convocant als veïns a discutir la repartició de les contribucions de l'any 1861.
Llistat dels impostos que es recaptaren l'any 1860

Tema: Hisenda

Observacions: Expedient calaix de sastre, en el qual el secretari adjunta dos grups de documents que no tenen relació entre ells. Uns parlen sobre 
impostos i recaptació i uns altres sobre elecció i presa de possessió del nou consistori per l'any 1861.

Paraules clau: Impost Recaptació Elecció Municipal

-

Any/expedient 1861/68

Títol formal: Nuevo espediente para la prolongación de la calle Quintana. Á 21 de octubre.

Data: 27/11/1861 12/05/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 37

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les disposicions sobre expropiacions. Nomenament d'Antoni Rovira i Trias com a perit.
Nota en què consta l'adreça de Jaume Feu i carta en què es sol·licita als perits el valor del terreny expropiat a Jaume Feu. Acord 
municipal sobre l'aprovació de les expropiacions de terrenys per fer les obres de prolongació del carrer Quintana.
Informe del peritatge de l'expropiació de Josep Vilà. Elecció de Joan Cortés com arquitecte representant de l'Alcaldia. Nomenament 
de Francesc de Paula del Villar com a arquitecte encarregat de la prolongació del carrer Quintana representant del Govern de la 
Província.
Correspondència sobre l'expropiació feta a Jaume Feu dels senyors Prat i Grau al secretari Bonaventura Feu.
Peticions presentades per veïns en què sol·liciten la prolongació del carrer Quintana.
Informe de l'any 1862 sobre les peticions d'obrir el carrer Quintana fins els carrer Sant Joan, Sant Antoni i Oriental

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1857/21.
Aquest expedient es va trobar fragmentat en dos expedients un amb camisa i número d'expedient i l'altre sense camisa. L'arxivera 
els ha reunit artificialment.
Dintre de l'expedient s'inclou: llistat de la baixa del subsidi de l'any 1861.
Inclou un plànol de Juan Cortés de l'any 1860 del projecte de prolongació del carrer Quintana.

Paraules clau: Obertura/Carrer Expropiació Alineació

-
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Any/expedient 1861/69

Títol formal: Espediente de Sebastián Mirambell contra Pedro y José Ballester, carpinteros. Á 22 de octubre.

Data: 17/07/1861 04/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reclamacions presentades pels veïns i informe elaborat per l'Alcaldia del Masnou sobre Pere i Josep Ballester, fusters, perquè 
embruten la plaça amb les seves fustes i no permeten pas veïns.
Informe tramès per l'Alcaldia a la Secció de Policia Municipal del Govern de la Província.
Resolució de la reclamació tramesa del Govern Civil de la província a l'Alcaldia.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Ordre/Públic Plaça/Pública

-

Any/expedient 1861/70

Títol formal: Espediente de los detenidos por la Guàrdia Civil. Á 23 de octubre.

Data: 02/08/1861 18/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Notificació dels empresonaments duts a terme per la Guàrdia Civil entre els mesos d'agost i octubre a l'Alcaldia del Masnou, a la de 
Granollers i al governador civil de la província.

Tema: Seguretat pública

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Guàrdia/Civil

-

Any/expedient 1861/71

Títol formal: Instancias presentadas. Á 27 de octubre

Data: 08/08/1861 28/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 70

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions de permisos i revisions d'obres per a construir parets, cases, pous, trams de mines als carrers Caterra, Sant Antoni, 
Quintana, Fuentes i Huertas, Sant Felip, Barcelona, Ginesta, Santa Anna i en el torrent Humbert presentades a l'Alcaldia del 
Masnou per: Miquel Curell, Francesc Oliver Alsina, Jaume Feu Roca, Josep Garriga i Sevillano, Lluís Maristany Oliver, Isidre 
Maristany Isern, Félix Roca Vestit, Anselm Maristany, Valentí Vilardeval, Bonaventura Pagès Ferran, Josep Casals, Salvador Martí, 
Joan Vilà i Monás, Jaume Creus, Joan Truch i Isern, Manuel Truch i Gibernau, Antoni Fontanills, Joan Arimon, Joan Bertran Bosch, 
Jaume Alsina i Torras.
Decret pel qual es nomena Joan Cortés com arquitecte municipal. Informes de l’arquitecte. Decrets municipals pels quals s'accepten 
o no les peticions.
Peticions presentades per Francesc Solé per obtenir un permís de venta ambulant, i de l'Associació per ajudar el pagament de les 
quintes per poder penjar una circular informativa.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Dintre de l'expedient un plànol de la Casa de Juan Truch i Serns firmat per José Canudas i Horta.

Paraules clau: Obra Torrent Clavegueram Venta/Ambulant Associació

-

Any/expedient 1861/72

Títol formal: Espediente de Antonio fàbregas pidiendo el señalamiento de líneas en la pieza de su propiedad. Á 29 de 
octubre.

Data: 06/08/1861 27/04/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 8

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a construir una casa i l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Antoni Fàbregas i 
Galvany, propietari d'un terreny en el carrer Lavadero.
Informe de l'any 1863 de la modificació de l'alineació de la població duta a terme per l'arquitecte Francesc Daniel Molina, després de 
l'acceptació de la petició d'Antoni Fàbregas en què s'establia la modificació del carrer Lavadero.
Notes de la rectificació de l'alineació.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Expedient relacionat amb l'expedient posterior: 1861/94

Paraules clau: Alineació Obra

-

Any/expedient 1861/73

Títol formal: Espediente de renovación de licencias de uso de arma y cazar. Á 30 de octubre.

Data: 03/02/1861 24/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels homes han sol·licitat la llicència o la renovació de la llicència d'arma i caça l'any 1861.
Esborranys de les peticions de les llicències de caça i arma i de les certificacions de l'alcalde confirmant la bona conducta dels 
peticionaris presentades al governador civil de la província l'any 1861.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Armes Permís

-
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Any/expedient 1861/74

Títol formal: Espediente de numeración de plazuelas. Á 31 de octubre.

Data: 12/08/1861 12/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de la secció de Policia Urbana del Govern de la Província de Barcelona enviada a l'Alcaldia del Masnou en la qual s'ordena 
la numeració de totes les cases situades en les places i placetes de la població, basant-se en un plànol model que s'adjunta a la 
circular.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1861/46.

Paraules clau: Ordenació

-

Any/expedient 1861/75

Títol formal: Presupuestos de los gastos de la escuela y distribución de trimestres. Á 4 de noviembre.

Data: 31/03/1861 30/09/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 7

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tramesa a la Junta d'instrucció Pública Província del pressupost de l'escola pública de nens per l'any 1861 i els llistat de llibres de 
text que s'hi estudien.
Estats trimestrals dels sous i despeses de material pagats als mestres Dolors Colomer i Jaume Feliu en els tres primers trimestres 
de l'any 1861, que inclouen les estadístiques sobre l'assistència dels alumnes a l'escola.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Mestre Nòmina Pressupost Centre Temari

-

Any/expedient 1861/76

Títol formal: Espediente para que se remita un estado de los establecimientos o locales que existen destinados á 
espectáculos públicos. Á 6 de noviembre.

Data: 26/11/1861 18/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 4

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de l'Alcaldia de Mataró en què sol·licita a la del Masnou un llistat dels locals públics on se celebren espectacles.
Estat tramès per l'Alcaldia del Masnou en què consta el Circo Masnouense com a únic lloc on s'hi celebren.

Tema: Cultura

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.	
Nota del secretari en la camisa: "Boletín oficial número 278".

Paraules clau: Teatre Associació Control

-

Any/expedient 1861/77

Títol formal: Altas y bajas de subsidio. Á 10 de noviembre.

Data: 10/01/1861 31/11/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 27

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistats mensuals de les altes i baixes de la matrícula del subsidi de l'any 1861 tramesos per l'Alcaldia a l'Administració Principal 
d'Hisenda Pública de la Província.
Comptes.
Peticions d'altes i baixes presentades a l’Alcaldia o a l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província de la matrícula de 
l'any 1861, l'informe sobre la petició i la resolució acceptant-la o no.

Tema: Hisenda

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: IndústriaComerç Impost Repartició

-

Any/expedient 1861/78

Títol formal: Nombre del secretario, su sueldo y nombramiento. Á 12 de noviembre.

Data: 08/11/1861 08/11/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany d'una certificació amb les dades del secretari de l'Ajuntament del Masnou, Bonaventura Feu i Sors, i la data del seu 
nomenament en el càrrec, 1 de novembre del 1825, enviada per l'Alcaldia al Govern Civil de la Província per respondre una circular 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província (no consta la data de publicació).

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany dels compres de la recaptació de l'impost que grava l'oli.

Paraules clau: Secretari

-
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Any/expedient 1861/79

Títol formal: Estado de la recolección de frutos y demás semillas alimenticias en el año 1861, con expresión de su 
consumo. Á 15 de noviembre.

Data: 01/11/1861 15/11/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat dels productes, consum i exportacions del Masnou posterior a la collita de l'any 1861 tramès per l'Alcaldia a la secció de 
foment del Govern de la Província, com a resposta a una circular anterior.

Tema: Proveïments

Observacions: Dintre de l'expedient un dels documents simples no té data d'elaboració per això les dates de l'expedient són aproximades.

Paraules clau: Collita Control Consums

-

Any/expedient 1861/80

Títol formal: Espediente de número de carros y tartanas ecsistentes en este pueblo. Á 17 de noviembre.

Data: 18/11/1861 24/11/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l’Alcaldia de Barcelona en què sol·licita a l’Alcaldia del Masnou el nombre de tartanes i cavalls que hi ha a la població.
Llistat tramès per l’Alcaldia del Masnou a la de Barcelona amb dades sol·licitades.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Cavall Transport Control

-

Any/expedient 1861/81

Títol formal: Espediente de reparos en las cuentas de los años 1859 y 1860. á 29 de noviembre.

Data: 07/11/1861 08/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 12

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Secció de Comptes Municipals del Govern de la Província en què ordena que l'Alcaldia pagui immediatament uns 
deutes.
Llistat dels deutes corresponents als comptes municipals dels anys 1859 i 1860.
Correspondència entre Manuel Pérez Quintero i el secretari Bonaventura sobre la manera de pagar els deutes de les contribucions i 
els comptes de propis que té l'Alcaldia del Masnou.

Tema: Hisenda

Observacions:

Paraules clau: Deute Comptes Municipal Propis/Arbitris

-

Any/expedient 1861/82

Títol formal: Espediente de Gonzaga Colomer de los Dolores sobre construcción de un edificio en la calle Rastillo. Á 5 de 
diciembre.

Data: 31/07/1861 27/09/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 22

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia per Luisa Gonzaga Colomer de la Dolores, directora del Col·legi de Educandas, en què sol·licita el 
permís per construir un edifici en el carrer Rastillo.
Designació de Joan Cortés com arquitecte representat de l’Alcaldia. Informes de l'arquitecte. Informe elaborat per la secció de 
Policia Urbana del Govern de la Província. Decret que accepta l'obra.
Certificació dels 120 rals pagats a Joan Cortés per les seva tasca en l'obra del carrer Rastillo.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions:

Paraules clau: Centre Obra Particular

-

Any/expedient 1861/83

Títol formal: Espediente sobre suscripción del inventor del Ictilineo, Narciso Monturiol. Á 8 de diciembre.

Data: 09/10/1861 09/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular enviada per l'Alcaldia Corregiment de Mataró a l'Alcaldia del Masnou en la qual sol·licita que el poble i els principals veïns 
s'inscriguin en una subscripció nacional per agrair a Narcís Monturiol la seva tasca com inventor.

Tema: Administració general

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany del llistat del llistat de comunicats de sanitat elaborats l'any 1862.

Paraules clau: Suscripció Felicitació Sanitat

-
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Any/expedient 1861/84

Títol formal: Espediente sobre diferencia de consumos de sal en el mes de noviembre de 1861 con respecto a igual 
periodo de 1860. á 15 de diciembre.

Data: 10/12/1861 13/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circular de l'Administració Principal d'Hisenda Pública de la Província en què sol·licita a l’Alcaldia del Masnou el perquè de la 
baixada del consum de sal en la població.
L'Alcaldia del Masnou ho justifica pel descens del sacrifici de porcs.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era un sobre enviat a l'alcalde.

Paraules clau: Sal Control Carn Marinos

-

Any/expedient 1861/85

Títol formal: Espediente de los niños y niñas declarados para ir a las escuelas en clase de pobres. Á 19 de diciembre.

Data: 04/12/1860 27/01/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 46

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de baptisme o de filiació (amb nom i cognoms de l'alumne i dels seus pares, la seva data de naixement i a vegades 
l'adreça) presentats pels nens i nenes de l'escola pública del Masnou a la Comissió per sol·licitar ser declarats pobres i obtenir la 
gratuïtat de les classes i el material.
Acord de la Junta d'Instrucció Pública Local en què s'adjunten el llistats de nens i de nenes que han presentat una sol·licitud i si han 
estat o no admesos com a pobres entre 1861 i 1862.
Llistat de les nenes becades de l'escola pública per a nenes del Masnou.

Tema: Ensenyament

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un esborrany d'un acte d'un judici de conciliació celebrat l'any 1860.

Paraules clau: Beques Judici

-

Any/expedient 1861/86

Títol formal: Espediente sobre ecsamenes de niños de la escuela pública a cargo de Luís Sagués y Tolosa. Á 21 de 
diciembre.

Data: 22/12/1861 02/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars de la Junta d'Instrucció Pública Provincial en què ordena la celebració d'exàmens oficials dirigits pel mestre Lluís Sagués i 
Tolosa i l'encunyació de medalles per premiar els millors alumnes. Felicitació tramesa a la junta local pels bons resultats obtinguts 
pels alumnes del Masnou i l'excel·lent tasca que dur a terme Lluís Sagués en la seva escola.

Tema: Ensenyament

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Centre Examen

-

Any/expedient 1861/87

Títol formal: Espediente de ecsistencias de tabacos y demás efectos en los estancos de este pueblo el día 31 de 
diciembre. Á 31 de diciembre.

Data: 31/12/1861 31/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inventari del tabac que hi ha als estancs de Josep Orta, Francesc Pujades, Josep Ferrer, Joan Ribas i Prat i Joan Ribas i Humet el 
31 de desembre del 1861.

Tema: Proveïments

Observacions: El secretari aprofita com a camisa de l'expedient un dels documents que el componen.

Paraules clau: Estanc Control Tabac

-

Any/expedient 1861/88

Títol formal: Espediente sobre operaciones en los caminos vecinales y la anchura que deben tener. Á 31 de agosto.

Data: 31/08/1861 31/08/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 1

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ban en el qual l'Alcaldia informa als veïns del Masnou dels camins declarats com a veïnals pel Govern Civil de la Província.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Via/Pública Disposició

-
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Any/expedient 1861/89

Títol formal: Solicitudes presentadas para números de carros y tartanas.

Data: 19/07/1861 01/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 5

Estat de conservació: Bo

Descripció: Peticions presentades a l'Alcaldia del Masnou per Joan Maresme, Pere Màrtir Mitjans, Josep Valls, Josep Orta i Joan Barbarà en les 
quals demanen que se'ls atorgui un número pel seus carros o tartanes.

Tema: Proveïments

Observacions: Camisa aprofitada pel secretari, abans era la meitat d'un imprès de contribució en blanc.

Paraules clau: Transport Control Cavall

-

Any/expedient 1861/90

Títol formal: Certificaciones expedidas en los años 1860 y 1861.

Data: 02/01/1860 14/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 103

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats elaborats per l'alcalde o el secretari a veïns del Masnou de bona conducta, de filiació per poder sortir de viatge o passar a 
residir a un altre lloc, o bé per sol·licitar un permís o llicència.

Tema: Seguretat pública

Observacions:

Paraules clau: Passaport Passi

-

Any/expedient 1861/91

Títol formal: Espediente sobre la empalizada y cerrar los pasos públicos y privados por la empresa del ferrocarril desde el 
año 1847 a 1861.

Data: 26/08/1848 20/11/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 86

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nomenament dels membres de la Junta de Sanitat Local del bienni 1861-1862 i la presa de possessió dels càrrecs.
Reclamacions i informes sobre el tancament dels passos d'accés a la platja per part de l'empresa del ferrocarril.
Circulars del Govern de la Província sobre la disputa dels passos a nivell.
Acord de l'any 1847 sobre les directrius la normativa que es seguirà en la construcció del ferrocarril.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: El secretari escriu un error en la camisa, confon 91 amb 19.
Dintre de l'expedient hi ha documents que no es corresponen amb la temàtica del títol.

Paraules clau: Pas/Nivell Ferrocarril Junta Sanitat Impost

-

Any/expedient 1861/92

Títol formal: Cuenta y entradas y gastos del cementerio.

Data: 24/12/1861 24/12/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 2

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat de les persones enterrades en el cementiri especificant el lloc en què foren enterrades.
Nota dels secretari en què es fa referència a la propietat d'un nínxol.

Tema: Sanitat

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient

Paraules clau: Cementiri Comptes

-

Any/expedient 1861/93

Títol formal: Espediente de invitación á los vendedores de vinos y aguardiente para contratar con el ayuntamiento los 
consumos de 1861.

Data: 17/12/1860 17/12/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord entre els venedors de vi i licors i l'Alcaldia del Masnou sobre l'elecció de la comissió encarregada de la repartició i recaptació 
de l'impost de consums de l'any 1861.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.

Paraules clau: Repartició Impost Consums

-
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Any/expedient 1861/94

Títol formal: Rectificación de la alineación de una calle a partir de la urbanización de la parcela propiedad de Antonio 
Fàbregas.

Data: 21/12/1859 24/08/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 30

Estat de conservació: Bo

Descripció: Petició d’un permís d'obres per a l'alineació del terreny presentada a l'Alcaldia del Masnou per Antoni Fàbregas, propietari d'un 
terreny en el carrer Lavadero.
Decret pel qual es nomena Joan Cortés arquitecte municipal i Francesc Daniel Molina arquitecte de la Secció de la policia Urbana 
del Govern de la Província. Informes de l’arquitecte.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició i es notifiquen les noves disposicions. 
Compte de les despeses de l'arquitecte que han de pagar conjuntament l'Alcaldia i Antoni Fàbregas.
Notes de l'arquitecte de la inspecció feta per Francesc Daniel Molina. Informes de l'arquitecte Joan Cortés.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
Expedient relacionat amb l'expedient anterior: 1861/72.

Paraules clau: Alineació Obra Privada

-

Any/expedient 1861/95

Títol formal: Espediente de expropiación forzosa por el Ayuntamiento contra Jayme Feu i Roca, fabricante.

Data: 11/05/1861 11/10/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 0

Estat de conservació: Bo

Descripció: Expropiació dels terrenys situats entre carrer Quintana i el carrer Sant Joan propietat de Jaume Feu i Roca, per prolongar el carrer 
Quintana tal i com es va planificar en el plànol general de 1851.
Peritatges dels terrenys dut a terme per Francesc de Paula del Vilar com a representant de Jaume Feu, i Joan Cortés com a 
representant de l'Alcaldia.
Informe tramès al jutjat de primera Instància de Mataró sobre l'Acord final entre les dues parts en litigi en el qual consta la quantitat 
que cobrarà Jaume Feu pels terrenys expropiats.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.
Documents relligats.

Paraules clau: Expropiació Parcel·la Obertura/Carrer

-

Any/expedient 1861/96

Títol formal: Elección de alcalde y regidores para el año 1861.

Data: 01/01/1861 10/01/1861

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acord municipals en què consta la presa de possessió dels membres del consistori municipal per l'any 1861, l'establiment del 
calendari de sessions.
Nomenaments aprovats pel Govern Civil de la Província.

Tema: Eleccions

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.

Paraules clau: Elecció Municipal Regidor Alcalde

-

Any/expedient 1861/97

Títol formal: Elección de juez de paz para el bienio 1868-1869.

Data: 15/09/1867 10/11/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 3

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llistat dels veïns susceptibles ha ser escollits jutges de Pau pel bienni 1868-1869 presentats per l’alcaldia al Govern Civil de la 
Província.

Tema: Eleccions

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en el fet que estava unit a la resta d'expedients d'aquest any.

Paraules clau: Jutge/Pau Elecció

-
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Any/expedient 1861/98

Títol formal: Espediente sobre muro en la calle del Rastilo.

Data: 10/07/1861 23/05/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 28

Estat de conservació: Bo

Descripció: Informe sobre la geografia del Masnou i les solucions constructives que s’adopten per resoldre els desnivells.
Decret municipal pel qual s'accepta la petició.
Reclamacions dels veïns del carrer Rastillo presentades a l’Alcaldia per les obres que està duent a terme Pere Maristany.
Circulars del Govern de la Província en què sol·licita informació sobre el ressort del carrer Rastillo i les obres de Pere Maristany i 
Font. Nomena un arquitecte provincial per resoldre el problema. Informes de Francesc Daniel Molina, arquitecte provincial i Joan 
Cortés, arquitecte municipal.
Petició d’un permís d'obres presentada a l'Alcaldia del Masnou per Pere Maristany i Font. Decret pel qual es nomena Joan Cortés 
com arquitecte municipal. Informes de l’arquitecte.

Tema: Obres i urbanisme

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.

Paraules clau: Obra Pública

-

Any/expedient 1861/99

Títol formal: Cuentas municipales.

Data: 24/09/1860 12/10/1860

Llengua: CastellàNombre de documents simples: 23

Estat de conservació: Bo

Descripció: Circulars del Govern de la Província en què sol·licita a l’alcaldia del Masnou que li enviï el llistat dels comptes municipals entre 1846 
i 1855.
Llistat de les liquidacions dels comptes municipals entre 1846 i 1855.
Llistat de veïns han pagat impost de consums l'any 1860.

Tema: Hisenda

Observacions: No té número d'expedient ni apareix en el llistat del secretari. L'arxiver els va incloure en aquesta unitat d'instal·lació i en la sèrie 
basant-se en les dates de l'expedient.

Paraules clau: Comptes Municipal Impost Recaptació

-

Any/expedient 1862/--

Títol formal: […] paret de la casa consistorial […]

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Document sobre construcció paret nord de l'Ajuntament

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/--

Títol formal:

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació de les "despendedurías" del poble. Enviar als carrabiners.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/--

Títol formal:

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Expedient de consums. Inclou impostos de venda de carn.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

12/06/2018 Pàgina 399 de 553



Any/expedient 1862/--

Títol formal: Boletas de sanidad

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista dels vaixells que arriben al Masnou

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/01

Títol formal: Espediente de caballerias utiles para el servicio de bagages

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/02

Títol formal: Espediente de renovación de la Junta municipal de Beneficiencia para el bienio 1862-1863

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/03

Títol formal: Espediente en averiguación de las causas porque algunos estancos de este pueblo no han consumido tanto 
como el año último

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/04

Títol formal: Espediente de los alojamientos y bagages facilitados a las clases del ejército.

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou relació dels allotjaments militars fets durant el poble el 1862

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/05

Títol formal: Estadística civil y criminal para el año 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1862/06

Títol formal: Espediente para que se remita un estado de los establecimientos o locales que existen en este pueblo 
destinados a espectaculos públicos

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/07

Títol formal: Partes mensuales de los facultativos que se dirigen al subdelegado del partido

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estat sanitari

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/09

Títol formal: Estado de nacidos, casados y defunciones en 1861

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/10

Títol formal: Espediente de altas y bajas de subsidio

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Contribució industrial.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/11

Títol formal: Estados trimestrales de las cantidades que corresponden a los maestros de las escuelas públicas

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/12

Títol formal: Espediente de los niños y niñas declarados pobres para ir a las escuelas

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1862/13

Títol formal: Estados de movimiento de población del año 1861

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/14

Títol formal: Espediente señalando el día de sesiones reeligiendo procurador síndico D. José Maristany Rosés

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/15

Títol formal: Espediente de cinco días de arresto a Juan Duran Marchpons impuestos por el alcalde de Pineda

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/16

Títol formal: Espediente de nombramiento de oficial único de la secretaría a D. Jayme Alsina

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/17

Títol formal: Espediente de providencias gubernativas dictadas por el Sr. Alcalde.

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/18

Títol formal: Solicitudes presentadas para números de los carros que existen á este pueblo

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1862/19

Títol formal: Espediente sobre la muerte de una muger ocurrida por unos de los trenes del ferrocarril

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: La dona s'anomena Ana Maria Betris i era de Montgat.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/19

Títol formal: Espediente de captura de Manuel Ferrer por la guardia civil

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per haver robat objectes de la caixa del ferrocarril

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/20

Títol formal: Espediente sobre quejas de la empresa del ferrocarril motivadas por muchachos que pasando el tren han 
tirado piedras a los coches.

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/22

Títol formal: Espediente sobre oficios expedidos de varias clases durante el año 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/24

Títol formal: Espediente sobre certificaciones espedidas en el año 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/25

Títol formal: Espediente sobre alojamientos en el año 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1862/26

Títol formal: Copias de recibos entregados a los guardias civiles de los presos o detenidos que han presentado en 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/27

Títol formal: Estado de producción, consumo y esportación de granos de este pueblo durante los años 1860 y 1861. Á 13 
marzo 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/29

Títol formal: Espediente sobre una declaración prestada por Juan Palau de la orden del Sr. Juez de 1a instancia de Mataró. 
Á 31 marzo 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/30

Títol formal: Estado referente al número de empleados que percibieron sus haberes de fondos municipales e importe de 
sus sueldos en el año 1861. Á 12 abril 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/31

Títol formal: Espediente de permisos para caramellas. Á 19 abril de 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/32

Títol formal: Espediente sobre la desgracia de haber pasado un carro encima de José Ramonet y Bruy, vecino de Alella. Á 
28 abril 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1862/33

Títol formal: Espediente sobre la conducta de Pedro Millet y Coll pedida por el ayudante militar de Marina. Á 29 abril de 
1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/34

Títol formal: Documentos sobre el presupuesto adicional

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/36

Títol formal: Espediente del nombramiento del secretario en propiedad a D. Jaime Alsina y Maristany

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/37

Títol formal: Espediente sobre preguntas en que consiste que en este pueblo no llega el nº de habitantes a 4 i 1/2 por 
cedula

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/38

Títol formal: Recibos por cuenta de los recargos municipales autorizados sobre la contribución de consumos

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/39

Títol formal: Testimonio de los productos de propios para el pago del 20 %

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1862/40

Títol formal: Espediente para licencias de uso de arma y para cazar

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/41

Títol formal: Espediente para celebrar la fiesta del santo patrón San Pedro

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/42

Títol formal: Nacimiento de una robusta infanta el dia … de junio. Te deum.

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/43

Títol formal: Extracto del título de maestro de 1a enseñanza de D. Francisco Millet

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/44

Títol formal: Borrador de las diligencias que deben practicarse cuando se encuentre algun juego prohibido

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/45

Títol formal: Espediente sobre el derribo delos trozos de paredes que ocupan la via pública de los propietarios Francisco 
de Asís Estaper y José Antonio Estaper

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1862/46

Títol formal: Espediente de la cantidad que repartió para los pobres la Junta de Beneficiencia

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/47

Títol formal: Espediente sobre la toma de posesión de D. José Guinovar y Roda, administrador de loterías de tercera clase 
del Masnou

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/48

Títol formal: Espediente de varios asuntos que no se forma expediente separado

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté: document de per on passa cada sereno, document sobre camins veïnals, import d'obres fetes a la casa de Joan i Teresa 
Curell per Domènec Sitges, denuncia contra gent que compra carn de xai a Montgat, i contra el cafè de Josep Feu per fer-hi jocs 
prohibits.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/49

Títol formal: Espediente sobre la oposición de la esposa de Rafael Pou y Puig para emprender viage dicho esposo para 
Buenos Aires.

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Teresa Alsina de Pou.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/50

Títol formal: Espediente sobre el arresto por causa de riñas de los individuos Jacinto Estaper y Salvador Mora, de orden 
del ayudante de Marina

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/51

Títol formal: Espediente sobre un plano o croquis remitido por la empresa del ferrocarril.

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Indica els torrents i camins que travessen la via del tren.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1862/52

Títol formal: Espediente sobre los mozos de esta población que han pasado cierto tiempo en Barcelona […] para el 
alistamiento de quintas

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/53

Títol formal: Espediente sobre propuesta de vecinos para que desempeñen el cargo de juez de paz y suplentes para el 
bienio 1863-1864

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/54

Títol formal: Espediente de varios impresos procedentes del Boletín Oficial

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/54

Títol formal: Espediente sobre solicitar al excmo general [otro?] vicario en la parroquia del Masnou

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Demanen un altre vicari a causa de l'augment de la població.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1862/60

Títol formal: Espediente sobre los perjuicios causados por el oidium tukeri en los viñedos de este término en el año 1862

Data: 01/01/1862 31/12/1862

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1863/01

Títol formal: Estados de nacidos, casados y defunciones en 1862

Data: 01/01/1863 31/12/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms dels morts.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1863/03

Títol formal: Espediente de documentos perteneciente al Juzgado de Paz durante el año 1863

Data: 01/01/1863 31/12/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1863/05

Títol formal: Espediente sobre nombramiento de la Junta Municipal de Sanidad durante el bienio 1863-1864

Data: 01/01/1863 31/12/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1863/06

Títol formal: Espediente de altas y bajas del subsidio industrial ocurridas en el año 1863

Data: 01/01/1863 31/12/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1863/09

Títol formal: Espediente de niños y niñas declarados pobres para ir a la escuela

Data: 01/01/1863 31/12/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1863/11

Títol formal: Certificaciones expedidas durante el año 1863

Data: 01/01/1863 31/12/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1863/12

Títol formal: Espediente sobre los precios dados por los albañiles para la construcción de una cloaca general en la 
carretera de Can Galvany

Data: 01/01/1863 31/12/1863

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/01

Títol formal: Espediente sobre diligencias instruidas por motivo de la condena de prisión en la cárcel de Mataró de Antonio 
Juriol y Ferrer

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/02

Títol formal: Certificaciones expedidas durante el año 1864

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/03

Títol formal: Espediente para licencias de uso de arma y para cazas

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/04

Títol formal: Oficios remitidos de todas clases durante el año 1864

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/05

Títol formal: Altas y bajas de subsidio industrial presentadas desde 13 enero 1864

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Contribució industrial

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/06

Títol formal: Exposición a S. M. la Reyna solicitando el indulto de Antonio Juriol y Ferrer de la condena que está sufriendo 
de 10 meses de presidio

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/07

Títol formal: Estado de producción, consumo y exportación de granos durante el último año de 1863

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/08

Títol formal: Estados mensuales de los enfermos que presentan los facultativos

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/09

Títol formal: Solicitudes presentadas de los carros que existen a este pueblo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/10

Títol formal: Documentos pertenecientes al juzgado de Paz en el año 1864

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/12

Títol formal: Espediente que tiene relación con los oficios y demás de la Administración de Loterías de este pueblo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/13

Títol formal: Espediente de varios individuos que han tenido que reclamar […] para que se les enmienda el apellido en las 
listas de electores para diputados a Corte

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/14

Títol formal: Espediente de la aprobación por el cargo de vocales de la junta de 1a Enseseñanza reelegidos D. José 
Antonio Estaper y D. Pablo Pagés Oliver

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/15

Títol formal: Estadística civil y criminal para el año 1864

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/16

Títol formal: Estados trimestrales de las cantidades que corresponden a los maestros de las escuelas

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/19

Títol formal: Espediente de los pobres que han percibido 12 reales […] que fueron entregados a este objeto por D. Pedro 
Antonio Maristany

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/20

Títol formal: Diligencias y notificaciones que por causa de pleitos u otras cosas se han hecho a varios individuos de este 
pueblo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/21

Títol formal: Estados de nacidos, fallecidos y matrimonios que ocurrieron durante todo el año 1863

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/22

Títol formal: Espediente para que se remite un estado de los establecimientos o locales […] destinados a espectáculos 
públicos y recocijo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Anys 1862-1863

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/23

Títol formal: Espediente para niños y niñas pobres para ir a la escuela y colegio

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/24

Títol formal: Espediente sobre dar informe al gobernador de si se había espedido cédula a Jorge Salvá y Morell, tejedor 
casado.

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/25

Títol formal: Espediente sobre una providencia del derribo de una pared de Bartolomé Horta, sita en el término de Premiá 
de Mar

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/26

Títol formal: Circulares que pasan a todos los pueblos del partido de Mataró

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/27

Títol formal: Estado de nacidos, casados y defunciones correspondiento al año 1864

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms de les persones.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/28

Títol formal: Espediente sobre una reedificación del Circo solicitado por Doña Francisca Casas

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/29

Títol formal: Espediente de permisos para ir a cantar las caramellas

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/30

Títol formal: Espediente sobre la solicitud de Pedro Roca y Casals para la reparación de una cañería que traviesa la línia 
del ferrocarril

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/31

Títol formal: Espediente que consta aprovado el resumen del censo de población de 1860, por el Gobernador Civil de la 
Provincia

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/32

Títol formal: Espediente de cartas recibidas pertenecientes a asuntos de la Alcaldia y Ayuntamiento

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/33

Títol formal: Espediente de Dª Maria Alsina solicitando la rebaja de contribución de las fincas pasadas a favor de D. Jaime 
Alsina

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Maria Alsina Maristany

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

12/06/2018 Pàgina 414 de 553



Any/expedient 1864/34

Títol formal: Espediente sobre la toma de posesión de D. José Guinovar y Roda, administrador principal de Loterías de 
primera clase del Masnou

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/36

Títol formal: Real Orden sobre encabezamiento de consumos, circulada por el Ayuntamiento de Gracia

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/37

Títol formal: Espediente sobre la solicitud presentada por D. Pablo Amat por la linia de la pared y fachada que sea 
construir frente a su propia casa

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Situada al carrer del Correo.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/38

Títol formal: Diligencias criminales instruidas contra Martín Duran y Duran, carretero vecino de Alella

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per haver fet mal amb el seu carro a un nen d'un gitano.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/40

Títol formal: Espediente del producto de los bienes de propios de este pueblo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/41

Títol formal: Espediente sobre interrogatorio sobre el estado de servicio de numeración de casas y rotulación de calles

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/42

Títol formal: Espediente sobre una relación del número de carros y caballerías mayores y menores que existen en este 
pueblo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/43

Títol formal: Espediente sobre riñas de D. Emilio Rusiñol y D. Lorenzo Pujol

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/44

Títol formal: Espediente de la visita del Ilustrísimo Señor Obispo de Barcelona

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/45

Títol formal: Espediente de permiso para celebrar fiesta del santo titular de San Pedro en los días 29 y 30 junio y 1º de julio

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/46

Títol formal: Espediente sobre deslinde de las servidumbres pecuarias de este término

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/47

Títol formal: Espediente sobre haberse empadronado y espedido cédula de vecindad a Antonio Rodríguez y Correa

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/48

Títol formal: Espediente de los mozos que están inscritos a la sociedad de quintas y se les ha librado cédula de vecindad

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/49

Títol formal: Espediente sobre formación de diligencias criminales contra Miguel Cadanet y Marich, Benito Busquí y Serva, 
y Jaime Bigas y Ysern

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tots menors d'edat. Per haver trobar uns trossos de ferro entre rail i rail del ferrocarril.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/50

Títol formal: Espediente sobre la renuncia del alguacil de marina, Esteban Pons, y quedar exonerado de dicho empleo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/52

Títol formal: Precio o presupuesto de una fuente an la plaza pública de este pueblo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/53

Títol formal: Impresos de los recibos de consumos para gastos municipales

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/54

Títol formal: Espediente sobre un estado transportes terrestres, de caballerías mayores, caballerías menores, carretas y 
hombres empleados

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/55

Títol formal: Espediente sobre propuesta de vecinos para que desempeñen el cargo de juez de paz y suplentes para el 
bienio de 1865 y 1866

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/56

Títol formal: Espediente sobre la muerte del carretero Salvador Burguet, que pasando por la carretera con su carro cayó 
debajo del ferro-carril

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Davant de la casa de Salvador Coll. Salvador Burguet Bufí, era de Malgrat de Mar.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/57

Títol formal: Espediente sobre reclamación de Mónica Alsina e Isern, víuda, para librar del servicio de Marina a su hijo 
José Alsina e Isern.

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/58

Títol formal: Espediente sobre examenes de niños en la escuela pública celebrados por el profesor Luís Sagués y Tolosa

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/59

Títol formal: Espediente del confinado Segismundo Pou por disposición del señor Comandante de los establecimientos 
penales de Barcelona

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/60

Títol formal: Espediente sobre una solicitud presentada al regente de la Audiencia por D. Silvestre Estaper para que 
relevado del cargo de suplente de juez de paz

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/61

Títol formal: Espediente sobre examenes de niñas en la escuela pública celebrados Dª Dolores Colomer

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/62

Títol formal: Espediente sobre documentos con intervención de la Guardia Civil de este pueblo

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/63

Títol formal: Espediente sobre el ensanche de la iglesia

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/64

Títol formal: Nombramiento de las personas elegidas para formar secciones del censo que debe verificarse en el año 1865

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/65

Títol formal: Solicitud presentada al Gobernador Civil para que se conceda sección para la elección de diputados 
provinciales en el Masnou

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1864/66

Títol formal: Modelo para refrendar el pasaporte del Jefe de tropa que pide raciones de toda especie

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1864/67

Títol formal: Espediente de la venida de la misión dispuesto por el excelentísimo señor Obispo de Barcelona

Data: 01/01/1864 31/12/1864

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/01

Títol formal: Espediente para la toma de posesión de concejales para 1865 y 1866

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/02

Títol formal: Espediente para el nombramiento de síndico a D. Pedro Maristany y Casals

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: No conté documents.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/03

Títol formal: Espediente para la toma de posesión del juez de paz y suplentes

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/04

Títol formal: Estadística civil y criminal para el año 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/05

Títol formal: Oficios remitidos de todas clases en todo el año 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1865/06

Títol formal: Espediente de niños y niñas para ir a la escuela en clase de pobres

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/07

Títol formal: Solicitudes para los números de los carros

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/08

Títol formal: Espediente de la relación de individuos trabajadores en las casas de despensas

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/09

Títol formal: Espediente de todas las circulares pasadas a esta Alcaldia durante el año 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/10

Títol formal: Certificaciones espedidas durante todo el corriente año 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/11

Títol formal: Notificaciones para toda clase de providencia, de pleitos, causas y demás

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1865/12

Títol formal: Espediente que tiene relación con los oficios y demás de la Administración de Loterías de este pueblo

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/13

Títol formal: Oficios recibidos de todas las clases en todo el año de 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/14

Títol formal: Documentos pertenecientes en el juzgado de paz durante el año 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/15

Títol formal: Estado de nacidos, muertos y matrimonios en todo el año 1864, á enero 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/16

Títol formal: Altas y bajas de subsidio industrial

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/17

Títol formal: Cesión gratuita que ha hecho el Ayuntamiento a Carlos Font para tirar las aguas sucias y sobrantes de su 
casa en la cloaca del camino de Alella

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Casa del carrer de Sant Pere, 29

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1865/18

Títol formal: Estados trimestrales de las cantidades que corresponden a los maestros de las escuelas públicas

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/19

Títol formal: Espediente sobre nombramiento de la Junta Municipal de Sanidad durante el bienio de 1865 y 1866

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/20

Títol formal: Espediente para la renovación de la mitad de la Junta Pericial

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/21

Títol formal: Espediente de parte del borrador sobre la denuncia de Rosa Saladrigas

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: És muller de Gerard Maristany Rosés i denuncia les seves cunyades Agustina Oliver de Maristany i Eulàlia Maristany d'Antich per 
sostracció de diners.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/22

Títol formal: Borrador para acreditar la posesión de Eulalia Colomé de Maristany, viuda de Pedro Maristany

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Eulàlia Colomé Maristany, vídua de Pere Pagès. Propietària de la casa del carrer d'Adra, 43.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/25

Títol formal: Espediente sobre haber hurtadas tres piezas de sardinales de laud del patrón Juan Oliver

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: El llaüt s'anomena San Antonio.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1865/26

Títol formal: Espediente sobre la comparecencia de Juan Oliver y Llimona, piloto, al Juez de 1ª instancia de Mataró

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/27

Títol formal: Espediente sobre una solicitud que ha presentado Tomás Puig, marinero, […] solicitando la plaza del cabo de 
mar de este distrito.

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Tomàs Puig Oliver, fill de Jacint.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/28

Títol formal: Cartas sueltas que tienen relaciones con el Ayuntamiento

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou cartes sobre l'eixamplament de l'església i sobre la duana del Masnou

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/29

Títol formal: Documentos pertenecientes a la Guardia Civil de este pueblo en todo el año 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/30

Títol formal: Nacidos, muertos y matrimonios durante el corriente año 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Diu els noms de les persones, el dia i el mes i l'edat.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/31

Títol formal: Estado del número de individuos que percibieron haberes de fondos municipales e importe de sus sueldos en 
el año de 1863-1864

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

12/06/2018 Pàgina 424 de 553



Any/expedient 1865/32

Títol formal: Espediente de permisos para ir a cantar las caramellas

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/33

Títol formal: Espediente de una consulta de la Junta de Sanidad […] sobre si en esta playa se pueden embarcarse 
personas que lo pretenden para Marsella

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: En bucs procedents d'Amèrica.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/34

Títol formal: Espediente del individuo Manuel Matas y Mirambell, que consta separado de la matrícula por inutil, y queda a 
la jurisdicción civil

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fill d'Isidre i Maria.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/35

Títol formal: Espediente del individuo José Ballester y Busquets que consta estar de baja de la matrícula y queda sujeto a 
la jurisdicción civil

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/36

Títol formal: Espediente de licencias para el uso de armas y cazar

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/37

Títol formal: Espediente sobre acusación falsa al excelentísimo señor Obispo contra el reverendo cura párroco y vecinos

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1865/38

Títol formal: Espediente sobre esterminio de los perros que presentan señales de hidrofobia y de los que divagan sin bozal

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/39

Títol formal: Espediente de varios documentos de años anteriores, que se han hallado extraviados

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou: compatibilitat municipal de 1861, jurament de nomenament de pèrit, reglament del cementiri de 1855, despeses amb motiu 
de l'epidèmia de còlera de 1855 i altres despeses dels anys 1850, consellers escollits el 1860, document sobre retolació de carrers i 
estadística d'oficis i habitants.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/40

Títol formal: Espediente de permiso para celebrar la fiesta del santo titular de San Pedro en los días 29 y 30 de junio y 1º de 
julio

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté compte corrent de la festa

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/41

Títol formal: Espediente de permiso para la celebración de la fiesta de San Cristóbal

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Del barri d'Alella de Mar.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/42

Títol formal: Espediente de una relación nominal de los electores a diputados a Cortes que han fallecido

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/43

Títol formal: Espediente sobre hurto de varias prendas de la casa de José Orta en la noche del 29 al 30 de junio 1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

12/06/2018 Pàgina 426 de 553



Any/expedient 1865/44

Títol formal: Espediente pidiendo nuevos estancos

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/45

Títol formal: Espediente de los individuos que han sido dados de baja de la matrícula de mar y quedan sujetos a la 
jurisdicción ordinaria

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/46

Títol formal: Espediente sobre la muerte del juez de paz de este pueblo D. Pedro Antonio Maristany

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/47

Títol formal: Espediente de los documentos pertenecientes al nuevo cementerio proyectado

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/48

Títol formal: Espediente sobre un juicio verbal sobre aguas dipuesto por el Gobernador Civil con José Cabrisas y Sastre 
contra Jaime Maristany y Fornells

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/49

Títol formal: Borradores de papeletas de citación para juicios verbales de faltas

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1865/50

Títol formal: Solicitudes presentadas a S. M. la Reyna en reclamación de entrar en la Escuela de Náutica de Barcelona por 
jovenes que no tienen los 14 años

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/51

Títol formal: Suscripción para los enfermos y pobres del barrio de la Barceloneta

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/52

Títol formal: Espediente de los documentos pertenecientes al cólera morbo.

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/53

Títol formal: Espediente de la certificación espedida a petición de Dª Pilar del Puig, viuda de D. Manuel Bassons, difunto

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/54

Títol formal: Espediente […] para que se de una lista clasificada de los electores a diputados a Cortes que hayan fallecido

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/55

Títol formal: Borrador del juicio de faltas celebrado con Dª Eulalia Fábregas de Coll con Rosa Truch de Coll demandada.

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1865/56

Títol formal: Borradores de anuncios

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/57

Títol formal: Espediente del fallecimiento de Pedro Maristany y Tió en Rio Janeiro en la polacra goleta Voluntaria, su 
capitán Jaime Bertran

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/58

Títol formal: Espediente del fallecimiento de Felix Casals, cocinero, a bordo de la goleta Amelia, en su travesia de Santo 
Domingo a Vigo.

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/59

Títol formal: Productos de los bienes de propios de los años económicos de 1864 a 1865 y de 1865 a 1866

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/60

Títol formal: Estado de los individuos destinados como fuerza pública a la seguridad de las cosas y personas de este 
pueblo durante el año 1863-1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/61

Títol formal: Estado de producción, consumo y exportación de granos de esta provincia durante los años 1862-1865

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1865/62

Títol formal: Inspección del circo del Masnou por los señores D. José Claramunt y D. Juan Cortés, arquitectos

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1865/63

Títol formal: Plano de la línea trazada por el ingeniero D. Miguel Muruve desde el torrente del Boticario o torrente de Ase 
hasta la última casa de Premià de Mar

Data: 01/01/1865 31/12/1865

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/01

Títol formal: Espediente sobre reclamación de la carne en esclusiva

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/02

Títol formal: Estadística civil y criminal para el año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/03

Títol formal: Documentos pertenecientes al Juzgado de Paz año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/04

Títol formal: Certificaciones espedidas durante el corriente año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1866/05

Títol formal: Espediente que tiene relación con los oficios y demás de la Administración de Loterías de este pueblo

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/07

Títol formal: Altas y bajas de subsidio industrial en el año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/08

Títol formal: Espediente de los nacidos muertos y matrimonios ocurridos en todo el año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms i edats de les persones.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/09

Títol formal: Estados trimestrales de las cantidades que corresponden a los maestros de las escuelas públicas

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/11

Títol formal: Espediente de la desgracia ocurrida por el tren a una niña del pueblo de Teyá, herida de bastante gravedad

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/12

Títol formal: Circulares recibidas a esta Alcaldia en todo el año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1866/13

Títol formal: Cartas sueltas recibidas a esta Alcaldia en todo el año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/14

Títol formal: Oficios remitidos de todas clases en todo el año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/15

Títol formal: Oficios recibidos de todas clases en todo el año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/16

Títol formal: Espediente sobre el nuevo reloj de la parroquia del Masnou

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/17

Títol formal: Espediente de niños y niñas para ir a la escuela en clase de pobres

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/18

Títol formal: Espediente de una relación y croquis de los pasos a nivel de la línea de Barcelona a Mataró en el término de 
este pueblo

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: No té cap plànol.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1866/19

Títol formal: Espediente de la notificación de Juan Suñol, cubero, y de Rosa Casals, y otras notificaciones

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Joan Suñol Buxareu

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/20

Títol formal: Espediente de haber fallecido el juez de paz de este pueblo, D. Salvador Millet y Bosch

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/21

Títol formal: Espediente sobre el confinado Luís Padrós y Campané

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/22

Títol formal: Solicitudes para los números de los carros

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/23

Títol formal: Espediente de permisos para cantas las caramellas

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/24

Títol formal: Documentos que espresan haber sido sorteado a Barcelona Juan Aleu y Fugarull para la quinta de 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1866/25

Títol formal: Espediente sobre encargarse de la niña Maria Jaime Alsina por serle padrino de pila

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Filla de pares desconeguts.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/26

Títol formal: Espediente de las ternas que se han remitido para componer la Junta Municipal de Beneficiencia

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/27

Títol formal: Espediente del estado númerico de confinamiento, destierro, sujeción a la vigilancia de la autoridad

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/28

Títol formal: Espediente de la toma de posesión de juez de paz D. Salvador Millet y Bertran

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/29

Títol formal: Espediente de la celebración del bautizo de la campana de tocar las horas del nuevo reloj

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense documents.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/30

Títol formal: Espediente de los examenes públicos de los niños de la escuela pública del profesor D. Luís Sagués y Tolosa

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense documents.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1866/31

Títol formal: Espediente de los derechos reclamados a la Junta de Sanidad de Mataró

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/32

Títol formal: Espediente para el permiso de la fiesta prolongada que dejó de verificarse en el dia del patrón San Pedro, á 8 
julio de 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/33

Títol formal: Espediente de licencias para el uso de arma y cazar

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/34

Títol formal: Espediente sobre documentos de asuntos de los Guardias Civiles durante el año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/35

Títol formal: Borradores de edictos o anuncios del año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/36

Títol formal: Espediente sobre las diligencias que se instruyan en el tribunal de Marina contra Andrés Estaper y Vilá, 
marinero, hijo de Gerardo y Catalina

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1866/37

Títol formal: Licencia concedida de 20 días del Gobernador Civil para que pueda dedicarse a asuntos particulares el Sr 
alcalde D. Jaime Millet

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/38

Títol formal: Espediente de certificación de conducta de Juan Barbara, (a) Quintana, pedida por el Sr. Juez de 1ª instància 
de Mataró, sobre causa por riñas

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/39

Títol formal: Espediente sobre el hallazgo de moneda falsa en la playa del Masnou

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/40

Títol formal: Espediente de la cuentas de los billetes de Lotería de Madrid

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/41

Títol formal: Espediente sobre una solicitud presentada por varios propietarios del barrio de Alella de Mar sobre el 
perjuicio que causan las aguas pluviales […]

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Les aigües pluvials venen del terreny d'Antoni Fàbregas a la part del carrer de la Caterra

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/42

Títol formal: Espediente sobre una causa se instruye a Barcelona contra Pablo Cuadras por haberle hallado contrabando 
en su casa posada

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pau Cuadras i Basté

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1866/43

Títol formal: Espediente sobre individuos destinados como fuerza pública de seguridad de las cosas y personas en esta 
provincia durante el año 1864 a 1865

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/44

Títol formal: Espediente sobre haber pedido el Gobernador Civil la conducta del joven llamado Francisco, albañil, que 
según antecedentes ha sido Francisco Sans

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Francesc Sans Horta.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/45

Títol formal: Espediente sobre la propuesta en terna de los vocales elegibles para la renovación de la Junta Municipal de 
Sanidad para el bienio 1867 y 1868

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/46

Títol formal: Recibos de raciones de pan y paja de partidas de tropa que han pasado por la población

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/47

Títol formal: Notificaciones por pleitos de todas clases, ocurridas en este año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/48

Títol formal: Listas de revista de los carabineros que existen en el punto del Masnou

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

12/06/2018 Pàgina 437 de 553



Any/expedient 1866/49

Títol formal: Estados de los niños nacidos y muertos en este pueblo durante el 1er semestre del corriente año 1866

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1866/50

Títol formal: Resumen general del número de cabezas de ganado existentes, clasificadas por edades

Data: 01/01/1866 31/12/1866

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/01

Títol formal: Espediente de la toma de posesión de los concejales para el bienio de 1867 y 1868

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/02

Títol formal: Espediente de todos los documentos pertenecientes a loterías

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/04

Títol formal: Estadística civil y criminal para el año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/05

Títol formal: Estados trimestrales de las cantidades que corresponden a los maestros de las escuelas públicas

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/06

Títol formal: Documentos pertenecientes al Juzgado de Paz de este pueblo en este año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/07

Títol formal: Circulares recibidas durante el año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/08

Títol formal: Altas y bajas del subsidio industrial ocurridas en el año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/09

Títol formal: Oficios remitidos de todas clases durante el año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/10

Títol formal: Oficios rebicidos de todas clases durante el año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/11

Títol formal: Notificaciones por todas clases de causas y pleitos

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/12

Títol formal: Espediente para el nombramiento de regidor síndico D. Pedro Maristany y Font

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/13

Títol formal: Certificaciones espedidas durante el año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/14

Títol formal: Espediente de niños y niñas para ir a la escuela en clase de pobres

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/15

Títol formal: Espediente sobre la conducta moral del maestro D. Lorenzo Trauqué y Cassi

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/16

Títol formal: Espediente de licencias para el uso de arma y cazar

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/17

Títol formal: Espediente de los nacidos, muertos y matrimonios ocurridos en todo el año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms i edats.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/18

Títol formal: Espediente de la reclamación de alta de matrícula de subsidio de los bailes que se hacen al circo

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/19

Títol formal: Espediente en reclamación de otro estanco para Francisca Ferrer, viuda

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/20

Títol formal: Espediente del resumen de nacidos, muertos y matrimonios celebrados durante el año de 1866

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/21

Títol formal: Cartas recibidas por asuntos de Ayuntamiento

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/22

Títol formal: Espediente sobre embargo de bienes de Jaime Palliseras hasta la cantidad de 3000 reales

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/23

Títol formal: Espediente sobre haber reclamado la matrícula de subsidio por los bailes que se verifican en el circo de 
Masnou

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/25

Títol formal: Nombramiento de la mitad de la Junta pericial

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/26

Títol formal: Espediente de las diligencias practicadas en respeto la propiedad que dejó el difunto Salvador Sala Casals

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/27

Títol formal: Recibos de raciones de pan y paja y pasaportes de partidas de tropa que han pasado por la población

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/28

Títol formal: Listas de revista mensuales de guardias civiles y carabineros destacados al punto de este pueblo

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/29

Títol formal: Visita de los estancos sobre tabacos y espendedurías de sal

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/30

Títol formal: Espediente para pasar en la Casa de Caridad de Barcelona Pablo Riquer y Mora

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/31

Títol formal: Espediente de permisos para ir a cantar las caramellas

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/32

Títol formal: Espediente sobre la solicitud reclamada y espedida por Emilia Mas y Mestres

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/33

Títol formal: Espediente sobre sacar del pueblo a Rita y Maria Soler y Clavellbó

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Es dediquen a la prostitució.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/34

Títol formal: Título y demás documentos del maestro D. Mariano Nofrarias y Arenyas

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/35

Títol formal: Solicitudes para los números de los carros

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/36

Títol formal: Estados mensuales de sanidad

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/37

Títol formal: Productos de los bienes de propios del año económico 1866 a 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/38

Títol formal: Espediente de permiso para la celebración de la fiesta del patrón San Pedro

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/39

Títol formal: Espediente sobre haber dado orden a los hermanos Pablo y Ramon Alsina Poch, y su cuñada viuda Francisca 
Truch de Alsina, para cerrar de paredes […]

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per encerclar amb parets un terreny del carrer de la Quintana.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/40

Títol formal: Exámenes de los niños de la escuela pública dirigada por D. Luís Sagués y Tolosa

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Expedient sense documents.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/41

Títol formal: Borradores de papeletas de citación para juicios verbales de faltas

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/42

Títol formal: Certificaciones libradas al peon de carreteras sobre multas ejercidas

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/43

Títol formal: Espediente de la solicitud presentada por Felicia Bertulaga de Mitjans sobre espropiación del terreno de la 
calle de San Jaime

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/44

Títol formal: Espediente del preso Juan Figueras y Mollart hallado por la guardias civiles, y de otros detenidos por los 
mismos

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/45

Títol formal: Espediente del confinado a este pueblo José Oliva y Rigual

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/46

Títol formal: Espediente del confinado a este pueblo Antonio Cuxart Taulet

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/47

Títol formal: Autorización para D. Juan Maristany y Sala para la vigilancia de las especies de los derechos de consumos, 
vinos, vinagre, aceite, jabón y demás

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/48

Títol formal: Cuestión con el ferrocarril sobre Marcelino Llimona y José Regás, levantar un tinglado

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/49

Títol formal: Espediente sobre la esclusiva

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sobre l'exclusivitat en la venda de carn.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/50

Títol formal: Estado sobre una colección de pesas y medidas

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/51

Títol formal: Sobre la certificación que espidió […] de las cantidades que cobran del presupuesto

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/52

Títol formal: Sobre la provisión de un estanco

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/53

Títol formal: Circular sobre recoger las armas

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/54

Títol formal: Espediente sobre la cuestión de Francisco Parés por las obras practicadas al torrente de Umbert

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/55

Títol formal: Estado de los enfermos, curados y muertos en los meses individualmente del corriente año 1867

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense noms

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/56

Títol formal: Precio de los plátanos para el arbolado de este pueblo, preferido por Pablo Puig y Juliá, de San Baudilio de 
Llobregat

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté preu i croquis de la circumferència on es planten els arbres.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/57

Títol formal: Propuesta en terna de los vocales de la clase de concejales para la Junta de Beneficiencia

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/58

Títol formal: Espediente sobre causa criminal contra Francisco Mora y Estapé por tenido riñas y atropellarse con José 
Soler y Clavellbó

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/59

Títol formal: Espediente del pliego de condiciones de la subasta del arbitrio de puestos públicos de la plaza aprovado para 
el año 1867-1868

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/60

Títol formal: Espediente sobre cerrar la via del ferrocarril con una empalizada dejando los pasos y pasillos que se 
consideren necesarios

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/61

Títol formal: Cuestión sobre alimentos que Hermenegilda Algarcilla pide de su padre Magín Algarcilla

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/62

Títol formal: Listas electorales para diputados a Cortes

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/63

Títol formal: Citaciones de autos de conciliación para personas forasteras que residen a la población; consta la citación de 
Pedro Manso, droguero de Mataró

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/64

Títol formal: Estado de 8 mayores contibruyentes y 10 menores remitido al Sr. Administrador de la Provincia

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/65

Títol formal: Espediente sobre los presos detenidos por la Guardia Civil de este punto

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/66

Títol formal: Espediente sobre certificación librada de la conducta de Cecilia Formiguera y Vilaró pedidad por el juez de 1a 
instancia de Mataró

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/67

Títol formal: Estado de los individuos dentinados como fuerza pública a la seguridad de las personas y cosas de este 
distrito municipal

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/68

Títol formal: Reclamación sobre no ser reservado el Ayudante de Marina del distrito de Masnou

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/69

Títol formal: Espediente sobre quejas de la Jefetura de ferrocarril por la plantación de árboles de este pueblo

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/70

Títol formal: Espediente de los vocales elegidos para la Junta Municipal de Beneficiencia

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/71

Títol formal: Espediente sobre reclamación de la partida de defunción de D. Gerardo Estaper y Humbert, por el alcalde 
corregidor de Barcelona

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1867/72

Títol formal: Pedido de cédulos y licencias del ramo para establecimientos

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1867/73

Títol formal: Espediente sobre la cuestión promovida por las aguas de la mina del corral entre el Ayuntamiento y las 
señoras Esperanza Malet y Francisca Casas

Data: 01/01/1867 31/12/1867

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/01

Títol formal: Lista general rectificada de los electores a diputados a Cortes

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/02

Títol formal: Recibos y pasaportes de raciones de pan, paja y cebada de las partidas de tropa que han pasado por la 
población

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/03

Títol formal: Espediente de las limosnas que se han hecho a los pobres

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté la llista de pobres del poble.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/04

Títol formal: Estado del número de mozos sorteados en 1867 con espresión de los que han fallecido desde aquella época y 
los que fueron esceptuados

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/05

Títol formal: Estadística civil y criminal

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/06

Títol formal: Documentos pertenecientes al Juzgado de Paz de este pueblo

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/07

Títol formal: Certificaciones espedidas en todo el año 1868

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/08

Títol formal: Espediente de niños y niñas para pasar a la escuela en clase de pobres

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/09

Títol formal: Espediente sobre la reclamación de la Administración de Hacienda para incluir en la matrícula del subsidio 
industrial a Esteban Castellar, notario

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/10

Títol formal: Altas y bajas del subsidio industrial

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/11

Títol formal: Espediente sobre la mina de Pedro Sust en el camino de Alella, a la pujada de can Putió

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/12

Títol formal: Toma de posesión del Ayudante de Marina de este distrito D. Olimpio Aguado y de Rojas.

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/13

Títol formal: Toma de posesión de los jueces de paz de este pueblo

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/14

Títol formal: Espediente sobre la causa que se instruya contra Francisco Mora y Estapé

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/15

Títol formal: Certifaciones espedidas de todas clases

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/16

Títol formal: Espediente reservado sobre una comunicación del Gobernador Civil sobre una relació de las personas 
peligrosas al orden público

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/17

Títol formal: Oficios recibidos de todas clases

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/18

Títol formal: Oficios remitidos de todas clases

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/19

Títol formal: Cartas sueltas pertenecientes en asuntos del Ayuntamiento

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/20

Títol formal: Espediente de documentos sobre el nuevo cementerio

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/21

Títol formal: Notificaciones de toda clase de causas y pleitos

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/22

Títol formal: Documentos pertenecientes a la Lotería de Madrid

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/23

Títol formal: Modelo para despacho de buques

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/25

Títol formal: Revistas de todos cuerpos militares

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/26

Títol formal: Espediente de haber remitido el Gobernador Civil por conducto de los guardias civiles a Ginés Roca como a 
detenido

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/27

Títol formal: Espediente de nacidos, muertos y matrimonios en todo el año 1868

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms i edats.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/28

Títol formal: Reclamación del director de la Junta de Sanidad de Mataró contra el despacho de buques de naranjas por la 
Junta Local de Sanidad de este pueblo

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/29

Títol formal: Toma de posesión del juez de paz con protesta de D. Jacinto Hombravella y Pujadas

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/30

Títol formal: Estados mensuales de sanidad

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/31

Títol formal: Solicitudes para la numeración de carros

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/32

Títol formal: Solicitudes para presentar al Capitán General de Cartagena los marineros que hayan cumplido su turno de 
campaña, pidiendo la licencia absoluta

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/33

Títol formal: Permisos para ir a cantar las caramellas

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/34

Títol formal: Relación de las cedulas espedidas a los precios que regían con al arreglo al telegrama de 27 agosto 1867

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/35

Títol formal: Espediente sobre la tranquilidad pública y la mayor vigilancia a las personas de sospecha, según oficio del 
Gobernador Civil

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/36

Títol formal: Espediente sobre averiguaciones de un hurto pedido por el juez de 1a instancia de Mataró

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/37

Títol formal: Espediente sobre haber pasado Ana Puig y Fontanills al Santo Hospital de Barcelona

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/38

Títol formal: Espediente sobre la cuestión de D. Pablo Ferrer para la construcción de la casa de la calle Deseada

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pau Ferrer Casals

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/39

Títol formal: Espediente sobre el sacar del pueblo a un maestro de instrucción primaria o a la maestra

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per amistançament de Llorenç Trauqué Cassi i Emília Mas Mestres.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/40

Títol formal: Productos de los bienes de propios del año económico 1867 a 1868

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/41

Títol formal: Esposición del Ayuntamiento para que se sirva conceder el embarque de cabotage

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/42

Títol formal: Nombramiento para la renovación de la Junta de Beneficiencia para el bienio de 1868 a 1869

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/43

Títol formal: Estados trimestrales de los maestros de niños y niñas de escuelas públicas de este pueblo

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/44

Títol formal: Autorización concedida del ingeniero de carreteras para la plantación de árboles en toda la estensión de la 
carretera de este pueblo

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/45

Títol formal: Espediente sobre haber capturado a Rita Solé y Clavellbó, y pasada de pueblo en pueblo hasta Barcelona

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Porta una vida de disbauxa.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/46

Títol formal: Nombramiento del estanco 2º interinamente a favor de D. Esteban Guardia y Giralt

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/47

Títol formal: Espediente sobre la visita a las escuelas por el inspector de 1a enseñanza de la provincia de Barcelona

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/48

Títol formal: Permisos de los padres que dan a sus hijos para contraer matrimonio

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Matrimonis d'Adela Martí Curell amb Pere Maristany Ramentol, Eugeni Millet Maristany amb Rosa Estapé Maristany, Bruno Salomó 
Vidal amb Josepa Gorgollon Sanjuan.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/49

Títol formal: Estado de los cafes, billares y tabernas que existen en este pueblo con la concurrencia por termino medio 
diario de las personas

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: No diu els noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/50

Títol formal: Espediente sobre palabras ofensivas de José Tubau contra el Ayuntamiento

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Va cridar al carrer que l'Ajuntament del Masnou era bo per a repartir merda.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/51

Títol formal: Limosnas a los pobres, de los panes que por falta del cumplimiento de peso se han tomado de tasa de 
Badalona.

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/52

Títol formal: Espediente de permiso para la fiesta del titular patrón San Pedro

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/53

Títol formal: Espediente de la aprovación del Gobernador de la Provincia para el tiro de la rodella a favor de los obreros 
para la mejora del altar la parroquia

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/54

Títol formal: Entrega de pesas nuevas al arrendatario de la plaza pública y pescadería, D. Antonio Duran

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/55

Títol formal: Sorteo de la mitad de concejales que deben ser relevados

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/56

Títol formal: Relación de los mozos matriculados de mar que les ha cubido la suerte de soldados en el reemplazo del 
corriente año

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/57

Títol formal: Circulares recibidas

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/59

Títol formal: Licencias para el uso de arma y cazar

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/61

Títol formal: Espediente de los individuos en ternas nombrados para desempeñar la Junta Local de Instrucción Primaria de 
este pueblo

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/62

Títol formal: Espediente del substituto presentado por el quinto nº 10 Juan Bosch y Estapé para la quinta de 1868

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/63

Títol formal: Espediente sobre la instancia presentada opr D. Juan Arimon para las aberturas del portal y ventana de la 
casa reedificada en la plaza pública

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou plànol de Miquel Garriga i Roca.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/64

Títol formal: Visita a los estancos para la existencia que tienen de tabaco

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/65

Títol formal: Espediente sobre la junta revolucionaria del pronunciamiento de Abajo los Borbones

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/66

Títol formal: Espediente sobre las obras subterraneas que construye sin permiso dentro de su casa D. José Ballester

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense documents.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/67

Títol formal: Espediente de la licencia absoluta de inutil del soldado que fue del Regimiento Infantería de Luchana, 
Francisco Martín y Coll

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/68

Títol formal: Estado del número de vecinos y habitantes que comprende el pueblo del Masnou

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/69

Títol formal: Espediente de reforma de precios de tabaco recibida por el administrador de rentas de Mataró

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/70

Títol formal: Nombramiento de los individuos elegidos para la Junta del Cementerio

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/71

Títol formal: Espediente sobre una solicitud presentada de varios vecinos al Gobernador Civil por no haberse repartido las 
cedulas del derecho electoral

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Contra l'Ajuntament.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/72

Títol formal: Propuesta para juez de paz

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/73

Títol formal: Espediente de la cuestión de la noria de Malet

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relacionat amb expedient 73/1867

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/74

Títol formal: Espediente de la licencia del confinado Juan Font Jacas

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/75

Títol formal: Espediente sobre la construcción de dos casas en la calle Deseada a instancia de Pablo Ferrer Casals y José 
Rosés Mitjans

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/76

Títol formal: Nombramiento del estanco nº 4 a favor de D. Francisco Raspall

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/77

Títol formal: Nombramiento del secretario del juzgado de paz D. Jaime Alsina

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Jaume Alsina Maristany

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/78

Títol formal: Borrador de declaraciones por causas criminales y juicios de faltas

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/79

Títol formal: Borrador de la contrata que han de firmar los albañiles para la construcción de las paredes del cementerio, y 
otros documentos

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/80

Títol formal: Cuentas del importe de las carnicerías construidas en las dos plazas de Masnou y Ocata

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1868/80

Títol formal: Oficios que se han recibido de varias poblaciones para insertar en el público varios anuncios de arriendos

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1868/81

Títol formal: Apéndice del amillaramiento o aumento de la riqueza, del reparto territorial de este pueblo

Data: 01/01/1868 31/12/1868

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/01

Títol formal: Nombramiento de posesión para concejales

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/02

Títol formal: Revistas de todos cuerpos militares

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/03

Títol formal: Documentos pertenecientes al Juzgado de Paz de este pueblo

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/04

Títol formal: Estadística civil y criminal

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/05

Títol formal: Toma de posesión del juez de paz y suplentes, D. Salvador Millet para juez de paz

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/06

Títol formal: Espediente para ser electores los guardias civiles

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/07

Títol formal: Oficios recibidos de todas clases

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/08

Títol formal: Oficios remitidos de todas clases

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/09

Títol formal: Lista de 6 personas que se han remitido al juez de 1a instancia de Mataró aptas para juez de paz y suplentes

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/10

Títol formal: Espediente de niños y niñas en clase de pobres para ir a la escuela

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/11

Títol formal: Circulares de todas clases recibidas

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/13

Títol formal: Espediente sobre varias preguntas hechas a las monjas del colegio

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Col·legi Escolàpies

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/14

Títol formal: Altas y bajas de subsidio industrial

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/15

Títol formal: Estado de iglesias parroquiales que existían en fin de 1866 y fin de 1867

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/16

Títol formal: Solicitudes para la numeración de carros

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/17

Títol formal: Certificaciones de todas clases espedidas en todo el corriente año

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/18

Títol formal: Sueldos de los empleados según presupuesto de gastos del Ayuntamiento

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/19

Títol formal: Espediente sobre haber pasado Salvador Font, soltero, al Santo Hospital de Barcelona

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/20

Títol formal: Toma de posesión del juez de paz Jacinto Hombravella y Pujadas y los suplentes Isidro Maristany Isern y 
Francisco de Asís Estaper Sors

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/21

Títol formal: Estado de nacidos, muertos y matrimonios en todo el año

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms i edats.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/22

Títol formal: Espediente sobre la causa promovida contra Juan Mauri y Barri por haber hablado palabras ofensivas contra 
el Ayuntamiento

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Va dir "Lo Ajuntament són uns lladres".

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/23

Títol formal: Exposición que el Ayuntamiento ha presentado a la Diputación para que resuelva si las llaves del cementerio 
deben estar en poder del párroco

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/24

Títol formal: Solicitudes para los números de los carros

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/25

Títol formal: Cartas recibidas de asuntos pertenecientes al Ayuntamiento

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/26

Títol formal: Multas con papel correspondiente exigidas a varios particulares por haber infringido el bando de buen 
gobierno.

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/27

Títol formal: Estados remitidos de los nacidos, muertos y matrimonios celebrados en todo el año 1868

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/28

Títol formal: Precios que han dado los albañiles por la prolongación de la cloaca de la calle de Santa Ana

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/29

Títol formal: Espediente de propuestas en terna para la renovación de la Junta Pericial

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/30

Títol formal: Solicitud presentada por Felio Grañé para establecer dos mesas de carne de carnero

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/31

Títol formal: Estado de los electores que votaron y dejaron de votar en las elecciones de 1868 para concejales de 1869

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/32

Títol formal: Estado de confinamiento mayor y menor de los reos a la vigilancia de la autoridad

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/33

Títol formal: Desgracia de la muerte ocurrida de Rita Pagés de Bertran en el algibe o balsa de casa Pedro Mártir Mitjans, 
álias Gayo

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Can Gaio

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/34

Títol formal: Separación de Paula Ribas de Maristany por dos años del mando de su marido Pedro Maristany por 
disposición del Tribunal Eclesiástico

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/36

Títol formal: Espediente del repaso de la existencia de tabacos en los estancos de este pueblo

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/37

Títol formal: Espediente para la promulgación de la Constitución del año 1869

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/38

Títol formal: Instancias presentadas para el uso de arma y cazar

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/39

Títol formal: Espediente sobre la concesión de Francisco Bori para la abertura de un portal a la plaza pública de vender

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/40

Títol formal: Espediente del permiso para la fiesta del patrón San Pedro

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/41

Títol formal: Inventario de pesas y balanzas y medidas que han entregado al arrendatario de la plaza Francisco Raspall

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/42

Títol formal: Espediente sobre la causa promovida contra Juan Pagés Estapé, capitán de la polacra goleta San Mariano

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/43

Títol formal: Espediente sobre el juramento de la Constitución de 1869 del ayudante militar de Marina de Masnou

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/44

Títol formal: Condiciones que debe sujetarse el encargado de la limpieza de la población, Pedro Barbara

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/45

Títol formal: Estado del número de concejales que componían el Ayuntamiento en 29 de setiembre de 1868

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/46

Títol formal: Espediente sobre la solicitud de Juan Trias reclamando su nuevo estanco

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/47

Títol formal: Estado de tertulias públicas, cafes, establecimientos de billar y tabernas existentes en 1868

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: No diu noms, només recompte.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/48

Títol formal: Espediente sobre la solicitud presentada por Gerardo Bosch y Maristany, sobre la linea del terreno de su 
propiedad de la calle de S. Francisco de Asís

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per reedificar una casa.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/49

Títol formal: Espediente de documentos sobre instrucción pública

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou pressupostos i llista d'alumnes pobres.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/50

Títol formal: Estados remitidos del número de teatros, número de localidades, de funciones dramáticas, de opera, de 
zarzuela […] sociedades, casinos […]

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: No diu noms, només recompte.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/51

Títol formal: Documentos pertinentes a la Lotería de Madrid

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/52

Títol formal: Nombramiento de la Junta de Instrucción Pública

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/53

Títol formal: Borradores de los cadáveres enterrados en el nuevo cementerio

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/54

Títol formal: Estado del número de reos y confinados, y con sujeción a la vigilancia

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/55

Títol formal: Precios dados de los albañiles para empedrar y recomponer la cloaca entre la casa de Pedro Colomé a casa 
Morral, calle S. Cristóbal

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/56

Títol formal: Copia de la escritura privada de la adquisición de un pedazo de tierra firmada por Magín Algarcilla a favor de 
Antonio Font Mercé

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/58

Títol formal: Espediente de licencias para el uso de arma y cazar

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/59

Títol formal: Permisos concedidos para usar arma por su defensa

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/60

Títol formal: Borradores de despachos sobre causas y pleitos de todas clases

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/61

Títol formal: Espediente sobre haber detenido dos hombres con dos mujeres por haberlos hallado con documentos falsos

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Joaquín Rodríguez Guazo i Joan Caminada Giralt.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1869/62

Títol formal: Fianzas presentadas por el resultado de las quintas en general por cédulas espedidas a jovenes de 17-20 años

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/63

Títol formal: Espediente sobre el haber muerto una niña en el pueblo de Alella de desgracia ocasionada por un carro

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Teresa Giralt.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/64

Títol formal: Copias de los pasaportes de las partidas de tropa que se han pasado, adjunto los recibos de raciones que han 
pedido

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/65

Títol formal: Borradores de notificaciones de causas y pleitos de todas clases

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/66

Títol formal: Espediente sobre la pared que ha obligado a construir a Miguel Rosell en el precipicio del detrás de las casas 
de su propiedad

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Carrer de Barcelona, 47 i 48. Sense documents.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1869/67

Títol formal: Cantidades que devengan los empleados del municipio para el pago del sueldo

Data: 01/01/1869 31/12/1869

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté sou dels empleats.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1870/--

Títol formal: Boletín oficial sobre censos

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: És el butlletí oficial de 18/06/1870.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/01

Títol formal: Estadística civil y criminal

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/02

Títol formal: Documentos pertenecientes al Juzgado de Paz de este pueblo

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/03

Títol formal: Oficios recibidos de todas clases durante todo el corriente año 1870

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/04

Títol formal: Oficios remitidos de todas clases durante todo el corriente año 1870

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/05

Títol formal: Espediente para pasar José Mogas al Santo Hospital de Barcelona

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Josep Mogas Reverter

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1870/06

Títol formal: Certificaciones espedidas

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/07

Títol formal: Altas y bajas de subsidio industrial en todo el año 1870

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/08

Títol formal: Números espedidos de los carros

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/09

Títol formal: Revistas de todas clases de cuerpos militares

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/10

Títol formal: Subasta de 38 faroles colocados para el alumbrado de esta población

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: La guanya Magdalena Sust, vídua de Joan Rusiñol.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/11

Títol formal: Precios dados por los albañiles para la construcción de escaleras al lado de la casa Ezequiel y de la bòveda 
del detrás de la casa Barreja

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1870/13

Títol formal: Solicitudes para licencias de escopeta y cazar

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/14

Títol formal: Relación dada de las fincas que constan en el amillaramiento pertenecientes a comunidades de presbíteros y 
religiosas, beneficiados, curatos, etc.

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/15

Títol formal: Estado de número de juntas municipales de instrucción pública y de número de concejales existentes en 1º 
de setiembre de 1868

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/16

Títol formal: Espediente de nacidos, muertos y matrimonios durante el año 1870

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms i edats.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/17

Títol formal: Estados remitidos de nacidos, muertos y matrimonios de todo el año 1869

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/18

Títol formal: Cartas relativo en asuntos de Ayuntamiento

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1870/19

Títol formal: Espediente de niños y niñas para ir a la escuela en clase de pobres

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/20

Títol formal: Borradores de los cadáveres enterrados en el cementerio

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms i edats.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/21

Títol formal: Solicitud presentada al ministro de Hacienda para obtener aduana en el Masnou

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/22

Títol formal: Espediente sobre arreglar la calle Principal

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/23

Títol formal: Circulares recibidas de todas clases

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/24

Títol formal: Documentos de instrucción pública

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1870/25

Títol formal: Espediente sobre prestar el juramento el clero de esta parroquia

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Jurament de la Constitució.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/26

Títol formal: Estado comprensivo de las cantidades que el municipio debe al Tesoro

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/27

Títol formal: Espediente de documentos pertenecientes a la Lotería de Madrid

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/28

Títol formal: Borradores de cadáveres enterrados en el nuevo cementerio

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/29

Títol formal: Multas con papel correspondiente exigidas a los que han infringido el bando del buen gobierno y consentir en 
juegos prohibidos

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/30

Títol formal: Espediente sobre la cuestión promovida contra Francisco Oliver Alsina referente al terreno que tiene 
adquirido en la calle Principal

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1870/31

Títol formal: Jura de la Constitución del maestro y la maestra de las escuelas del Masnou

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Dolors Colomer i Lluís Sagués Tolosa.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/32

Títol formal: Modelo de revista que debe remitir el alcalde con un oficio al interventor económico de esta provincia

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/33

Títol formal: Premiso para la celebración de la fiesta de San Pedro de esta parroquia

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/34

Títol formal: Estado remitido al gobernador civil de los individuos que componen este municipio

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: És una relació del membres de l'Ajuntament (alcalde i regidors) de 1869.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/35

Títol formal: Estados de los concejales y juntas municipales de instrucción pública en este pueblo

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Només recompte.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/36

Títol formal: Espediente sobre un parte dado por el guarda del carril Antonio Pons que privó un carro de atravesar la via 
para arrojar escombros a la orilla del mar

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1870/37

Títol formal: Espediente sobre la conducta de Feliciano Rosés y Bonastre, pedido por el juez de 1a instancia de Mataró

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/38

Títol formal: Espediente sobre un exposición presentada por varios vecinos contra el Ayuntamiento

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pel repartiment de quotes del repartiment dels impostos.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/39

Títol formal: Estado de las cantidades que tiene que recaudarse por medio de reparto […] de la contribución territorial e 
industrial

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/40

Títol formal: Espediente sobre haber robado sellos de franqueo el muchacho Juan Roca en el estanco de José Horta

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Josep Orta Font

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/41

Títol formal: Solicitud presentada por el Ayuntamiento a S. A. el Regente para obtener un solo distrito para las elecciones

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/42

Títol formal: Espediente para pasar Josefa Subirats de Juliá al Santo Hospital de Barcelona

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1870/43

Títol formal: Espediente de la elección de las dos ternas, una para juez municipal y otra para fiscal municipal

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/44

Títol formal: Espediente sobre el embargo de bienes […] de José Antich, por orden del juez de 1a instancia de Mataró

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ca l'Antic

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/45

Títol formal: Noticias estadísticas de las escuelas de instrucción primaria del Masnou

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/46

Títol formal: Espediente para pasar Maria Bertran de Valentí al Santo Hospital de Barcelona

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/47

Títol formal: Espediente sobre la muerte de Salvador Auladell y Ros ocurrida por el ferrocarril en el punta de la riera de 
Teyá

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1870/49

Títol formal: Precios dados por los albañiles para la construcción del empedrado en la carretera llamada de casa Galvany

Data: 01/01/1870 31/12/1870

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1871/--

Títol formal: Secretario

Data: 01/01/1871 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència del secretari Alejandro Olesa

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/--

Títol formal: Comptes municipals

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/01

Títol formal: Solicitud presentada por José Parés Martí pidiendo certificación de las fincas […] que posehia su difunto 
padre Francisco Parés Garriga

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou una altra presentada per Marià Coll Pujadas i una de Lluís Olivé Casals.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/02

Títol formal: Espediente sobre noticias reclamadas por la sección de Estadística provincial sobre espectáculos y 
diversiones públicas

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté recompte només.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/03

Títol formal: Certificaciones espedidas de todas clases en todo el corriente año

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/09

Títol formal: Espediente sobre estadística de instrucción primaria

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1871/10

Títol formal: Certificación remitida al jefe econòmico de la provincia de los únicos sueldos sujetos a impuesto del 2 y 1/2 
por ciento

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/11

Títol formal: Revistas de militares de todos cuerpos

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/12

Títol formal: Pedido de 1.400 cédulas electorales para diputados provinciales a Cortes

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/13

Títol formal: Altas y bajas ocurridas desde el 1º enero 1871 a 6 febrero 1871

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De la contribució industrial.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/14

Títol formal: Fianzas presentadas por jóvenes de 17 a 20 años para el resultado de las quintas en general

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense documents

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/15

Títol formal: Espediente sobre el movimiento de población ocurrido en el término municipal del Masnou en dicho año.

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté matrimonis celebrats amb noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1871/16

Títol formal: Loterías

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/17

Títol formal: Obra en la oficina del Juzgado Municipal

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense documents

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/18

Títol formal: Espediente sobre el nombramiento o renovación de la mitad de la Junta Pericial

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/19

Títol formal: Estado de confinamiento y destierros con sugeción a la vigilancia

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/20

Títol formal: Espediente referente al estado sanitario de este pueblo y los niños nacidos vacunados y muertos durante el 
año espresado

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Només recompte.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/21

Títol formal: Espediente referente a las fincas que existen en el amillaramiento de este pueblo de procedencia del clero, 
comunidades de beneficiados, etc.

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1871/22

Títol formal: Espediente referente á pasar Plácido Cebriá a la provincial Casa de Caridad de Barcelona

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Plàcid Cebrià Puig, natural de Torrent (Baix Empordà).

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/23

Títol formal: Exposición elebada al ministro de Fomento solicitando todo valor y fuerza referente a la Escuela de Náutica

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/24

Títol formal: Espediente de permiso para la fiesta del patrón San Pedro

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/26

Títol formal: Espediente de la toma de posesión del estanco nº 2 el individuo D. Juan Maristany y Sala, quedando de baja 
del mismo D. Antonio Duran y Bosch

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/27

Títol formal: Multas con papel correspondiente exigidas a varios particulares por haber infringido el bando del buen 
gobierno

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/28

Títol formal: Espediente sobre la cuestión del terreno de Francisco Oliver que posee en la calle Principal

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1871/29

Títol formal: Solicitudes presentadas reclamando mejorar la dirección de correo y poder establecer una estación telegráfica

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/30

Títol formal: Espediente sobre una solicitud [de] Juan Font y Ramonet, vecino de Alella, reclamando construir una barraca 
de madera en la playa de este pueblo

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: La barraca és per servir de magatzem de taronges i aixoplugar-se

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/31

Títol formal: Espediente de varios borradores

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté certificat de Josepa Maristany de Bertran i sol·licitud de baixa laboral del mestre de l'Escola de Nàutica Jaume Estebanell

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/32

Títol formal: Recibos de bagages

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/33

Títol formal: Espediente de los pobres que se han socorrido de la limosna que al efecto hizo S. M. el rey Amadeo I

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1871/34

Títol formal: Espediente sobre haber remitido la estadística de tertulia pública, cafés, establecimiento de billar y tabernas

Data: 01/01/1871 31/12/1871

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1872/01

Títol formal: Certificaciones de todas clases expedidas durante el corriente año

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/02

Títol formal: Recibos de bagages

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/03

Títol formal: Espediente sobre la solicitud presentada para la supresión de la Aduana, solicitando por otra parte el 
embarque de naranjas y demás frutos del país

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/04

Títol formal: Espediente sobre el embargo de bienes muebles y semovientes para los morosos de pago de dos repartos de 
contribuciones

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/05

Títol formal: Espediente sobre la conducta pedida por el juez de 1a instancia de Mataró del individuo Andrés Brosa y 
Verdura, carromatero

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/06

Títol formal: Productos de los puestos de propios del común

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1872/07

Títol formal: Revista de militares de todos cuerpos

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/08

Títol formal: Espediente sobre las llaves del nuevo cementerio

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Cementiri

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/10

Títol formal: Nota que se ha entregado a casa Malet de casas construidas, número de vecinos y de habitantes de este 
pueblo

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/11

Títol formal: Relación remitida a la administración económica de los sueldos y asignaciones de los empleados del año 
económico 1871 a 1872

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/14

Títol formal: Recibos de los presos que se han conducido en otra población

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/15

Títol formal: Edictos

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1872/16

Títol formal: Números de carros

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/17

Títol formal: Espediente del permiso para celebrar la fiesta mayor del patrón San Pedro a D. José Millet y Pagés y socios

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/18

Títol formal: Espediente para la renovación de la Junta Municipal de Sanidad de este pueblo correspondiente al bienio 
próximo económico de 1872 a 73 y 73 a 74.

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/20

Títol formal: Espediente de los individuos alistados para tener el pueblo al abrigo de toda partida de latro-facciosos

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/21

Títol formal: Solicitudes presentadas para la plaza vacante de alguacil del Ayuntamiento

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/22

Títol formal: Inventario que presenta el cabo 1º de la Guardia Civil de los efectos que hace entrega existentes en la Casa 
Consistorial

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1872/23

Títol formal: Copia de los objetos reclamados para la formación de la estación telegráfica del Masnou

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/24

Títol formal: Solicitud presentada por el alcalde al gobernador civil sobre haver separado el estanquero Juan Maristany 
Sala y colocado en su lugar a Antonio Duran

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/25

Títol formal: Espediente sobre la instancia presentada por Juan Pascual Nin respeto la construcción de la pescadería y 
carnicerías de la plaza de Ocata

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/26

Títol formal: Certificación del presupuesto de gastos referente a los haberes, sueldos y asignaciones de los empleados del 
Ayuntamiento, de 1872 a 1873

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/27

Títol formal: Demostración del título que ha presentado Ignacio Paradell Fané para domiciliarse y establecer clase de 
enseñanza primaria

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/28

Títol formal: Datos estadísticos de la producción agrícola en los años 1851, 1855, 1862 y 1867

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1872/29

Títol formal: Exposición presentada por este Ayuntamiento al presidente del Consejo de Ministros que trata sobre llevar a 
Puerto Rico reformas políticas

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/30

Títol formal: Exposición al director de Correos […] pidiendo que se autorice al encargado de esta estación telegráfica abrir 
todos los días a las 6 la estación

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1872/31

Títol formal: Inventario del mobiliario que entregó el Ayuntamiento para instalar la estación telegráfica

Data: 01/01/1872 31/12/1872

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/01

Títol formal: Certificaciones de toda clase

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/03

Títol formal: Estado comparativo de la producción agrícola en 1867 y 1871

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/04

Títol formal: Edictes de todo el año 1873

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1873/05

Títol formal: Recibos de los presos que sean pasado durante el corriente año

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/07

Títol formal: Partes telegráficos recibidos

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/08

Títol formal: Espediente sobre acerca unos estados cuyo cumplimiento se recomienda en circular […]

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Són els pressupostos municipals.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/09

Títol formal: Certificación […] que acredita sirve por cédula de empadronamiento por Luisa Genís y Ballart

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/10

Títol formal: Estado espresivo del producto de la pesca y tráfico ocurrido en esta demarcación municipal durante el año 
1871

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/11

Títol formal: Nota relacional de todos los edificios que existen en este término municipal destinados al culto

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1873/12

Títol formal: Estado de niños vacunados en este término municipal

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Només recompte.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/13

Títol formal: Espediente de posesión del estanco número 2 el individuo D. Antonio Duran, quedando de baja del mismo D. 
Juan Maristany

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/14

Títol formal: Borradores de la escritura de convenio

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Entre l'Ajuntament i Antoni Llampallas Creixell per comunicar el carrer de Quintana amb el de Sant Joan.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/15

Títol formal: Estadística

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: D'homes que poden prendre armes i de les armes que hi ha en el poble.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/16

Títol formal: Espediente referente a una carta franqueada con sello de legitimidad dudosa

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Dirigida a Teresa Pagès de Codina pel seu marit Joan Codina, capità de la polacra Teresa.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/17

Títol formal: Nota estadística de los profesores de medicina y cirugia que existen en ejercicio en este vecindario

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1873/18

Títol formal: Espediente de requisa de caballos

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/19

Títol formal: Copias de sentencias del Juzgado de Mataró y de la Audiencia de Barcelona sobre el pleito de menos cuantía 
de este Ayuntamiento y Miguel Garriga

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/20

Títol formal: Matrícula del impuesto transitorio de carruajes de este vecindario

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/21

Títol formal: Altas de vecinos

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Del padró d'habitants

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/22

Títol formal: Cédulas recogidas

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Cèdules d'empadronament.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1873/23

Títol formal: Recurso de alzada de este Ayuntamiento […] por haber admitido un recurso de alzada de Miguel Amat y Lluch 
41 días después de notificado

Data: 01/01/1873 31/12/1873

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1874/01

Títol formal: Legajo de documentos y relaciones de suministros facilitados por esta alcaldia a las tropas del Ejército y 
rondas volantes

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/02

Títol formal: Legajo de borradores de solicitudes pidiendo numeración de carros

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/03

Títol formal: Espediente que contiene un informe sobre incidente de pobreza relativo a Félix Sanjuan pedido por el juez de 
1a instancia del partido

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/04

Títol formal: Legajo que contiene la inscrición que se hizo en este pueblo para socorrer las víctimas de la vila de Cardedeu

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per socórrer les vídues i famílies de les víctimes a conseqüència de l'entrada dels carlins al poble.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/05

Títol formal: Espediente […] que demuestra el suministro abonado a este pueblo por relaciones presentadas al efecto

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rebuts de pagament per subministres a l'exèrcit i la guàrdia civil.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/06

Títol formal: Terna para el nombramiento de fiscal municipal de este pueblo par el bienio de 1874 a 1876

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1874/07

Títol formal: Copia de una solicitud de Cayetano Roger y Palau, mestro de obras, pidiendo permiso para poder verificar 
varios obras en la vialidad pública

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Obres en els repartidors i canonades de les aigües de la mina de Timoteu Capella.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/08

Títol formal: Terna para juez municipal de este pueblo para el bienio de 1874-1876

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/10

Títol formal: Borradores de diligencias sobre evacuación de despachos y mandamientos prodecente del juzgado de 1a 
instancia de este partido

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté relació de persones que componen la "ronda volante" del Masnou i Arenys de Mar.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/11

Títol formal: Legajo de documentos procedentes de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona y ayudantía de este 
término

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté certificats de sortides de vaixells de capitans masnovins.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/12

Títol formal: Milicia nacional. Legajo de certificaciones referentes a sujetos comprendidos en la dicha milicia vecinos de 
esta.

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/12bis

Títol formal: Documentos en que acredita que José Pera Rosés servía en el 3r batallón franco móvil de Cataluña […]

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: També certificat de Pau Montserrat, Joaquim Pinadella Vilajoana i Pere Graugé.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1874/13

Títol formal: Espediente sobre rectificación de la matrícula de carruages de lujo de este pueblo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/14

Títol formal: Legajo de documentos de garantía o fianza presentada por mozos de la reserva para ausentarse a viage 
marítimo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De Josep Pla Mora.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/15

Títol formal: Propuesta de terna que hace el Ayuntamiento para renovar la mitad de la Junta Pericial

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/16

Títol formal: Propuesta de terna que hace el Ayuntamiento para la renovación de la Junta Municipal de Sanidad de este 
pueblo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/17

Títol formal: Buena conducta. Legajo de documentos referentes a dicho objeto.

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificats de bona conducta de diverses persones.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/18

Títol formal: Cementerio. Estado demostrativo de cargo y data referente al mismo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1874/19

Títol formal: Certificaciones del visitador del papel sellado

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/20

Títol formal: Estado detallado del número de armas que se encuentran en este pueblo reclamado por el gobierno de la 
provincia

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/22

Títol formal: Legajo de certificaciones referentes al amillaramiento de este pueblo falicitadas a interesados del mismo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/23

Títol formal: Documento otorgado por Gertrudis Rosés, dando permiso a su hijo Francisco Suñol y Rosés para pasar a 
América

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/24

Títol formal: Recibos de presos y comunicaciones

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/25

Títol formal: Legajo de documentos o certificaciones referentes a los mozos reservas de 1873 y 1874

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quintes.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1874/27

Títol formal: Inventario de los papeles y varios documentos […] en la sección de la Sociedad Federación Internacional de 
Cuberos de este pueblo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/28

Títol formal: Legajo de documentos pertenecientes a familias entradas a residir en este pueblo en el presente año

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté baixes del padró, cèdules d'empadronament, passaports de Gerard i Pau Ramon Matas i Joan Pla Mora, Claudi Vidal Millet

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/29

Títol formal: Relación individual de todos los caballos sin escepción alguna que tienen los vecinos de este distrito 
municipal

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/30

Títol formal: Copia de la solicitud y permiso para la construcción de la mina conducción de aguas potables de D. Pedro 
Sust.

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/31

Títol formal: Informe pedido por el juez de 1a instancia de este partido sobre el fallecimiento de Francisca Pagés de Ferrer

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: El cadàver té signes de violència.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/32

Títol formal: Listas de los mozos que pertenecientes a las reservas de 1873-74 y estraordinaria de 19 a 20 años que se 
hallan en viaje marítimo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté noms d'ells i dels pares.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1874/33

Títol formal: Legajo de edictos publicados en esta alcaldia

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/34

Títol formal: Matrícula de carruages de lujo existentes en esta localidad

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/35

Títol formal: Espediente del acta de recuento del papel sellado en el estanco nº 1 de este pueblo a cargo de D. José Horta

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/36

Títol formal: Espediente de la lista de los mozos de estea localidad concurrentes a la reserva de 19 a 20 años, pedida por el 
promotor fisacl de Mataró

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quintes. Conté noms, edat, professió i lloc de naixement.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/37

Títol formal: Certificaciones de los ingresos del presupuesto municipal pedidos por la administración económica de esta 
provincia

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/38

Títol formal: Legajo de reclamaciones en borrador hechas por varios mozos de las reservas para eximirse del servicio de 
las mismas

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quintes

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1874/39

Títol formal: Propuesta en terna para el nombramiento de tres padres de familia que deben formar parte de la Junta Local 
de Enseñanza

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/40

Títol formal: Espediente sobre fraude de sellos en la correspondencia pública

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/41

Títol formal: Acta de visita girada por esta alcaldia en la administración de Loterías de este pueblo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/42

Títol formal: Certificaciones varias facilitadas durante el corriente año por esta alcaldia

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/43

Títol formal: Lista de loterías de la administración de este pueblo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/44

Títol formal: Partes telegráficos recibidos en esta alcaldia durante el presente año

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1874/45

Títol formal: Toma de posesión del estanco nº 2 el individuo D. Juan Maristany y Sala, quedando de baja Antonio Duran 
Bosch

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/46

Títol formal: Relación nominal de los individuos que componen este Ayuntamiento con espresión de cargos que 
desempeñan […]

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Alcalde i regidors.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/47

Títol formal: Acta de recuento de las cédulas personales en el estanco nº 1 de este pueblo

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/48

Títol formal: Legajo de certificaciones referentes a mozos que comprendidos en las reservas de 1873 y 74 han sido 
declarados esceptuados del servicio de las armas

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quintes

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/49

Títol formal: Legajo de listas sobre mozos de las reservas de 1873 y 74 ausentes a viaje marítimo y quedados en Ultramar

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: No conté res.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1874/50

Títol formal: Minuta de una certificación del acta que celebró este Ayuntamiento acordando que la Escuela de Náutica 
pueda continuar funcionando […]

Data: 01/01/1874 31/12/1874

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1875/01

Títol formal: Minutas de certificaciones de amillaramiento

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/02

Títol formal: Minutas de certificaciones de los que han sido incluidos en los reemplazos

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quintes

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/03

Títol formal: Minutas de certificaciones de los que han sido incluidos para poder salir a viaje marítimo

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté certificats de bona conducta, mèdics i altres.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/05

Títol formal: Minutas de certificaciones a favor de D. Pablo Mitjans y Millet

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pau Mitjans Millet

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/06

Títol formal: Relaciones de suministros facilitados a las tropas del Ejército

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/07

Títol formal: Recibos de fianzas

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De les quintes. De Joan Casassa Ramentol i de Gerard Millet Ferrer.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1875/07

Títol formal: Informe de esta alcaldía sobre el mozo Francisco Rosés y Pla

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quintes.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/08

Títol formal: Espediente para el nombramiento de juez municipal

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/10

Títol formal: Propuesta en terna para el nombramiento de los tres padres de familia que deben formar parte de la Junta 
Local de Instrucción de Enseñanza

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/11

Títol formal: Relación de los mozos que han dejado de presentarse en caja

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quintes.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/12

Títol formal: Relación de las fortificaciones que existen en este pueblo

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Hi consten dues torres de defensa.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/13

Títol formal: Minuta de certificación referente al número de individuos mayores de 14 años y número de cédulas 
despachadas

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1875/14

Títol formal: Espediente referente al recuento del tabado existente en los estancos

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/15

Títol formal: Minutas de solicitudes para obtener la plaza de celador de sanidad marítima

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/17

Títol formal: Solicitud pidiendo el ingreso al Hospital el vecino D. Juan Blanchar y Rosell por padecer de enagenación 
mental

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/18

Títol formal: Relaciones de los individuos que asistieron al somatent

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/19

Títol formal: Relaciones de los individuos que pertenecen a la Ronda volante denominada "del Masnou"

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/20

Títol formal: Solicitud pidiendo proroga para la construcción de una pared en la parte posterior de la casa que posee en la 
calle S. Francisco, 10 (casa Cabot)

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense documents

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1875/21

Títol formal: Resumen del padrón de vecinos

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esborrany.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/22

Títol formal: Relación de las cantidades entregadas para pago de los haberes de los individuos de la Ronda volante

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/23

Títol formal: Varias cartas

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/24

Títol formal: Solicitud referente expropiación de las casas de la calle Oriental

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense documents

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/25

Títol formal: Relación de los expedientes otorgados por este Ayuntamiento en las reservas de 1873 y 1874

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/26

Títol formal: Relaciones de bajas de vecinos

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1875/28

Títol formal: Referente al reparto de consumos

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/29

Títol formal: Matrícula de carruajes de lujo

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/29

Títol formal: Expediente sobre la construcción de aceras

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/30

Títol formal: Estado en el que determina el precio de un millar de naranjas

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/32

Títol formal: Recibos de los derechos de pasage por la galería de propiedad de D.

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Galeria de conducció d'aigua.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/32

Títol formal: Relación del estado demostrativo de la administración de Loterías de este pueblo

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1875/33

Títol formal: Estado demostrativo de la consecha de los cereales

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/34

Títol formal: Solicitando el ingreso a la Casa de Caridad del niño Mompar

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Margarida Buvé, vídua de Francesc Mompar, mare del nen el dona per no poder mantenir-lo.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/35

Títol formal: Copia de la escritura de protesta contra la orden de la contrucción de aceras de las casas de Teresa Alsina

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/36

Títol formal: Estado del número de fábricas que existen en este pueblo

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació de fàbriques amb noms, tipus i treballadors.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/37

Títol formal: Certificaciones de libertad de los mozos comprendidos en el reemplazo

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Quintes

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/38

Títol formal: Estados de la revista del cuerpo de la Guardia Civil

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1875/39

Títol formal: Minutas de instancias para la adquisición del número correlativo

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Numeració (matricula) de carros.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/40

Títol formal: Oficios

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/41

Títol formal: Relación de las cantidades que la Ronda volante de este pueblo esta adeudando a la depositaría de este 
Ayuntamiento

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/41

Títol formal: Solicitudes concediendo permiso para pasar a América del Sud

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Permisos a menors: Jaume Bert Uñó i Francesc Palahí Canudas.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/42

Títol formal: Año económico 1875 a 1876. Altas y bajas

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Del padró de contribució industrial.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/43

Títol formal: Cédulas de vecindad y bajas del padrón de vecinos

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1875/44

Títol formal: Facturas de correos

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/45

Títol formal: Documento enn que consta que D. Ignacio Collell queda saldado del pago de las pescaderías que construyó 
en 1868

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/46

Títol formal: Documento en que D. José Ariza cede al Ayuntamiento un trozo de cloaca

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1875/48

Títol formal: Declarando libre de responsabilidad de quintas a los mozos Simón Salomó y Pedro Vives

Data: 01/01/1875 31/12/1875

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Simó Salomó Homs i Pere Vives Ventura

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/--

Títol formal:

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Declaració d'inútil pel servei militar de Bonaventura Garriga Feu.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/01

Títol formal: Descripción del sello que usa el Ayuntamiento

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté realment certificacions. Com la de la mort de Frederic Ventura Estapé a l'Havana.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1876/02

Títol formal: Minutas de certificaciones e instancias

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/03

Títol formal: Diposiciones relativas a la sanidad marítima

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/04

Títol formal: Inventario y cuenta de administración correspondientes a la sanidad marítima

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/05

Títol formal: Copias de circulares procedentes del Juzgado de Mataró

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/06

Títol formal: Expediente para que Antonio Llampallas construya una pared en el precipio que existe contiguo al callejón 
que va desde la plazuela de S. Francisco [..

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Antoni Llampallas Creixell. Carreró de la placeta de Sant Francesc fins al carrer del Sol.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/07

Títol formal: Estados y nota de precios de los artículos exportados

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Taronges.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1876/08

Títol formal: Estados sobre la vacunación

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/09

Títol formal: Borrador de la matrícula sobre carruajes de lujo

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/10

Títol formal: Copia de los estados de lo suministrado a las tropas del ejército

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/11

Títol formal: Copia de una circular telegráfica

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sobre requisar un full volant titulat "Contestación a una consulta".

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/14

Títol formal: Estado del armamento existente en esta localidad

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/15

Títol formal: Copia de certificaciones de las partidas que constituyen los ingresos para cubrir el presupuesto

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De 1874-75 i 1875-76.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1876/16

Títol formal: Instancia solicitando un estanco

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De Carles Torres Ballescà.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/17

Títol formal: Acta sobre haber girado una visita en la Administración de Loterías

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/18

Títol formal: Registro sobre carruajes

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/19

Títol formal: Espediente de los patios de las casas de la calle de San Pedro de propiedad de Ana y Joaquina Rubis

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/20

Títol formal: Expediente instruido a favor de D. Juan Oliver y Duran sobre exención del servicio militar

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/21

Títol formal: Interrogatorio sobre la muerte de Esteban Corchs a consecuencia de la voladura del vapor "Esprés"

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1876/22

Títol formal: Certificación de una acta de conciliación celebrada entre este ayuntamiento y Juan Calonge

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Joan Calonge Vilardell

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/23

Títol formal: Certificaciones del presupuesto de gastos correspondientes a los años 1873-1876

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/24

Títol formal: Estado de las fábricas establecidas en este distrito municipal

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/25

Títol formal: Borrador de la porpuesta para la elección de los vocales para la Junta Municipal de Sanidad

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/26

Títol formal: Despachos oficiales recibidos

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/27

Títol formal: Certificado espresivo de los totales de contribución territorial e industrial que ha satisfecho esta villa

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

12/06/2018 Pàgina 514 de 553



Any/expedient 1876/28

Títol formal: Borradores de actas sobre recuento del tabaco existente en los estancos

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/30

Títol formal: Borradores de certificaciones de lo que corresponde cobrar de los productos de propios

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/31

Títol formal: Borrador del reglamento vigente del Casino de Masnou

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/32

Títol formal: Copia de una instancia referente al camino vecinal desde la riera de Teyá a San Ginés de Vilasar

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/33

Títol formal: Facturas de correos

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/34

Títol formal: Actas de consentimientos para salir a viaje

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De menors d'edats.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1876/35

Títol formal: Borrador de la exposición pidiendo a las Cortes salgan del puerto de Barcelona la linea de vapores para 
Filipinas

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/36

Títol formal: Certificaciones de libertad de quintas

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/37

Títol formal: Estado sobre haber practicado un recuento en el estanco, de los documentos timbrados

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/38

Títol formal: Borradores del expediente y solicitud pidiendo se condone 14155 pesetas que se adeudan por concepto de 
consumos año 1874-75

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/39

Títol formal: Estados de la revista de comisario parada a la Guardia Civil

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/41

Títol formal: Expediente sobre la exposición vinícola

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De Madrid. Conté relació de fabricants de vi del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

12/06/2018 Pàgina 516 de 553



Any/expedient 1876/42

Títol formal: Copias de los documentos que se necesitan para el ingreso a la casa de Caridad

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/43

Títol formal: Copia de la certificación en forma de hoja catastral de la casa de propiedad de Francisco Estol

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/44

Títol formal: Acta sobre haber recibido de la Administración Provincial de Correos de Barcelona una carta con sello 
falsificado

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/45

Títol formal: Reglamento para la propagación y aprovechamiento de los mariscos

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Del Ministeri de Marina, de Madrid.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/46

Títol formal: Declarando libre de responsabilidad de quintas a los mozos Francisco Lluch, José Millet, […]

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Salvador Sanjuan Millet, Francesc Lluch Terradas, Josep Millet Pla, Josep Ferrer Puntí, Miquel Vilà Fàbregas, Joan Estol Valls, 
Francesc Alsina Mirambell, Carles Horta Sala, Ramon Vives Ventura, Bonaventura Ferrer Ferrer, Bernat Pons Salomó i Pere Ferrer 
Oliver

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1876/46

Títol formal: Expediente para el nombramiento de la Junta Municipal de Amillaramiento

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1876/47

Títol formal: Documento de contrato sobre el alquiler del local que ocupa la Escuela de Náutica de esta villa

Data: 01/01/1876 31/12/1876

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/01

Títol formal: Borradores de varias certificaciones

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/02

Títol formal: Expediente sobre renovación de la Junta Pericial

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/03

Títol formal: Expediente sobre el derribo de un cobertizo de la casa nº 14 de la calle de la Caterra, que es propio de Pablo 
Garriga

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pau Garriga Roca

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/05

Títol formal: Estado de los décimos de billetes devueltos

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/06

Títol formal: Comunicación remitente certificado de libertad de Juan Argimon y Roldós

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1877/07

Títol formal: Expediente sobre arriendo de la falua para el servicio de la sanidad marítima de esta villa

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/08

Títol formal: Borrador del estado demonstrativo de los individuos a quienes les corresponde la adquisición de la cédula 
personal

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/10

Títol formal: Borrador del auto de presentación del comisionado de apremios Miguel Vidal presentando un expediente de 
apremios para […] instrucción primaria

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pagament de quantitats d'instrucció primària.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/12

Títol formal: Borrador de la relación de los electores que con arregla al censo de este pueblo tomaron parte de las últimas 
elecciones municipales y provinciales

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/13

Títol formal: Borrador de la propuesta en terna para el nombramiento de juez municipal

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/14

Títol formal: Borrador de un oficio manifestando no haber lugar a expidir la certificación solicitada por Manuel Humet y 
Antich

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sobre quintes.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1877/15

Títol formal: Borrador de la contestación a las ocho preguntas que se ordenó por la Administración Económica en circular 
inserta en el Boletín Oficial

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Butlletí Oficial de 16 de gener de 1877. Les preguntes són sobre el poble, situació, geografia, indústria, comerç, agricultura i consum 
i preus mitjans d'articles.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/16

Títol formal: Borrador del padrón de los individuos que vienen sujetos al impuesto de cédulas

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Padró d'habitants carrer a carrer.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/17

Títol formal: Inventario de los utensilios que existen en los almacenes de las plazas de Masnou y Ocata

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/18

Títol formal: Borradores de expedientes sobre consumos

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/19

Títol formal: Bases para la concesión de subvenciones con destino a la construcción de caminos vecinales

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De la Diputació.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/20

Títol formal: Borradores de instancias para que se proceda a los estudios y terminación del proyecto de carretera de San 
Juan de Vilasar a Argentona

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1877/21

Títol formal: Expediente del estado resumen que comprende el número de edificios y viviendas de este término municipal

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Va carrer per carrer. No diu nom dels propietaris, només recompte.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/22

Títol formal: Estado comprendido del número de cédulas de cada clase que se conceptuan necesarias

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/23

Títol formal: Expediente referente a la licencia que disfruta el alcalde D. Mateo Truch y Llimona

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Permís per anar a prendre banys medicinals durant 8 dies ja que pateix d'herpetisme des de fa anys.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/24

Títol formal: Expediente sobre reclamación de la cantidad señalada como tipo para el encabezamiento de la contribución 
industrial

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/25

Títol formal: Declaración de los sres. Maristany hermanos dándose de alta de la industria que va a dedicarse

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: J. Maristany Alsina. Indústria del lli. Al carrer de la Deseada.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/26

Títol formal: Cartas y circulares que se refieren al cobro de contribuciones

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1877/29

Títol formal: Expedientes instruidos con motivo de haber recibido varias cartas con sellos falsos

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/30

Títol formal: Expediente de encabezamiento y arriendo a venta libre y exclusiva de los derechos sobre las especies de 
consumo y sal

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/31

Títol formal: Expediente sobre inclusión de varios contribuyentes en las listas electorales

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/32

Títol formal: Relación nominal de los empleados de esta aduana

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/34

Títol formal: Hojas borradores dándose de baja de la contribución industrial

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/35

Títol formal: Justificantes de revista de comisario

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1877/36

Títol formal: Facturas de correos

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/37

Títol formal: Relaciones de los individuos inscritos en las listas electorales

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/38

Títol formal: Estado de las cédulas autorizadas durante el mes de octubre

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Cèdules personals.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/39

Títol formal: Expediente para el nombramiento de un concejal y un mayor contribuyente que han de formar parte de la 
Junta de Reforma de la Cárcel

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/40

Títol formal: Acta de encabezamiento de la contribución industrial y del comercio

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/41

Títol formal: Borradores de solicitudes inscritas por D. Antonio Castellá y Pla sobre edificación de una parcela

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Edificar davant del carrer d'Adra, 67, a la carretera general. Inclou plànol.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1877/42

Títol formal: Borradores de certificaciones del presupuesto de gastos

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/43

Títol formal: Relación de todas las fincas urbanas habidas en este término municipal

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista de propietaris ordenada per carrer i número.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/45

Títol formal: Oficio del cura párroco invitando a este cuerpo municipal para el día de la Natividad del Señor

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Nadal.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/46

Títol formal: Declarando libre de responsabilidad de quintas a los mozos Juan Grau, Salvador Sanjuan, Juan Argimon y 
Jaume Valldeneu

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/47

Títol formal: Exhorto judicial en el que se manifiesta la venta de la polacra goleta Vicenta

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1877/48

Títol formal: Actas acordando la manera de llenar las cédulas para el censo de población

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1877/49

Títol formal: Proyecto de reglamento para el nombramiento de los serenos y deberes de estos

Data: 01/01/1877 31/12/1877

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/--

Títol formal:

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Altes i baixes del padró d'habitants. Inclou passaports.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/01

Títol formal: Borradores de certificaciones

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/02

Títol formal: Hojas borradores dándose de baja de contribución industrial

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/03

Títol formal: Recibo del alcalde de Granollers referente haberle entregado la mujer Rosa Roig y Moreu, álias Balé

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/04

Títol formal: Actas borradores referente al recuento de tabaco

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1878/05

Títol formal: Relación de los contribuyentes que vienen continuados en la matrícula de subsidio industrial y en la

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/07

Títol formal: Un pliego de papel sello 11º que sirve de reintegro para el encabezamiento industrial del año 1877 a 78

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/08

Títol formal: Estados resumenes de los habitantes de hecho y de derecho correspondientes a este término municipal

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/09

Títol formal: Copia de una carta de pago

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Del dipositari de l'Ajuntament al de la Diputació per al pagament de deslliurar-se de les quintes.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/11

Títol formal: Expediente sobre consumos

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/12

Títol formal: Copia de las actas refente al resultado que obtuvieron los exámenes verificados en las escuelas públicas de 
ambos sexos

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1878/13

Títol formal: Relación de todos los contribuyentes de la matrícula industrial beneficiados con el 15% que sustituyó el sello 
de venta

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/14

Títol formal: Borrador de una solicitud pidiendo a la comisión privincial el cumplimiento de la base […] del servicio de los 
buques de la Armada

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sobre el servei militar que han de fer els vaixells segons la base 9a de la llei de 7 de gener de 1877.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/15

Títol formal: Relación de los sujetos que han hecho plantaciones de vides

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/16

Títol formal: Varias proposiciones […] para pintar estas casas consitoriales

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pressupostos de pintors per pintar la casa de la vila.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/17

Títol formal: Borrador de una solicitud a la Diputación provincial suplicando se coloque la proyectada carretera de esta 
villa a Granollers en el 2 grupo nº 7

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/18

Títol formal: Copia de una setado que comprende los resultados de las clasificaciones de domicilio legal de los habitantes 
de este término municipal.

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1878/19

Títol formal: Relación de los individuos que contribuyeron al auxilio de las familias de los náufragos de las costas del 
Cantábrico

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per la galerna del Sábado de Gloria.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/20

Títol formal: Espediente de venta y expropiación de una casa y parte de otra sitas en la calle Oriental y otros documentos 
relativos

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou escriptura d'expropiació de la casa, propietat de Teresa Alsina Maristany, muller d'Antoni Llampallas Creixell. Es fa per 
completar l'obertura del carrer de Quintana fins al de Sant Joan.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/21

Títol formal: Estado que determina los nacimientos y defunciones ocurridas en los años 1873-1878

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sense noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/22

Títol formal: Cálculo aproximado de los gastos que ocasionará la celebración de la fiesta de San Pedro

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/23

Títol formal: Borrador de la terna propuesta para la renovación de la Junta Municipal

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/24

Títol formal: Estado demonstrativo de las clases de cédulas que se conceptuan necesarias para el año 1878-79

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1878/25

Títol formal: Relación que comprende los nombres de los 50 mayores contribuyentes que pagan por riqueza vinícola o 
rústica

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/26

Títol formal: Borrador del certificado del presupuesto de gastos de presupuesto que se refiere a los haberes, sueldos […] 
de los empleados

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/28

Títol formal: Hojas de revista

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De l'exèrcit.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/29

Títol formal: Pasaporte del comandante de infantería D. Francisco Fontcuberta

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Francesc Fontcoberta i Vila.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/30

Títol formal: Papel de multas

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1878/31

Títol formal: Facturas de correo

Data: 01/01/1878 31/12/1878

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1879/01

Títol formal: Borradores de certificaciones

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/02

Títol formal: Borradores y un original de solicitudes

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: És l'original i els esborranys d'una petició enviada al Rei pels alumnes de Nàutica i mariners de tota la costa de llevant de Catalunya 
(de Roses a Barcelona) perquè derogui el Reial Decret de 7 de gener de 1879. Tracta sobre el servei militar obligatori que han de fer 
els vaixells.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/03

Títol formal: Resumenes por capítulos de gastos e ingresos del presupuesto de 1878-1879

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/04

Títol formal: Borradores de varias solicitudes para el ingreso en el Santo Hospital

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/05

Títol formal: Copia de la certificación del presupuesto de gastos

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/07

Títol formal: Estado de las defunciones y nacimientos habidos

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Recompte sense noms.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1879/08

Títol formal: Borradores de varias comunicaciones cursadas sobre la dimisión del concejal Ignacio Collell

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Ignasi Collell Roca. Hi renuncia per malaltia.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/09

Títol formal: Relación de los que contribuyeron a la celebración de la fiesta denominada La Esperanza

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Imprès amb les despeses i ingressos. Se celebrà el 9 de febrer amb motiu de la informació sobre la marina mercant espanyola.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/10

Títol formal: Estados borradores de las altas y bajas ocurridas en la matrícula industrial

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/13

Títol formal: estado y demás documentos que tienen relación con la renovación de la mitad de la Junta Pericial […] 
repartimiento territorial

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/14

Títol formal: Pasaportes y bajas del padrón

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/15

Títol formal: Solicitud pidiendo autorización para publicar un periódico denominado "El Escudo de Masnou".

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1879/16

Títol formal: Copia del expediente y recursos de alzada […] sobre la alineación de la calle de San Francisco

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Recurs de Pere Antoni Poch Cuscó, Paula Gorgollon i Gaietà Bertran Pagès

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/17

Títol formal: Copias de actas sobre la subasta de la venta de las especies de consumos

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/19

Títol formal: Borrador de la propuesta en terna para el nombramiento de juez municipal

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/20

Títol formal: Original del acta tomada por la Junta de Sanidad Local

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Acta de la sessió.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/21

Títol formal: Expediente informando sobre la instancia presentada por Gabriel Sanjuan Sanjuan, mozo concurrente con el 
nº43 al reemplazo de 1875

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Demana que els nois amb números anteriors al seu siguin també cridats a files.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/22

Títol formal: Borradores de varias certificaciones de amillaramiento de fincas

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

12/06/2018 Pàgina 532 de 553



Any/expedient 1879/23

Títol formal: Borradores de certificaciones de las bajas ocurridas y rectificación de las listas electorales.

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/25

Títol formal: Borrador del acuero tomado por este Ayuntamiento sobre no haber lugar a la inclusión de las listas 
electorales a Bonaventura Garcia y Miralda

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/26

Títol formal: Facturas de correos

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/27

Títol formal: Hojas de revista

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De l'exèrcit.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/28

Títol formal: Copia de la declaración que los Sres. Maristany Hermanos presentan a la Administración Económica

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De la fàbrica de cotó que tenen.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/29

Títol formal: Copia del informe del recurso de alzada interpuesto por Juan Maristany Sala, relativa al cumplimiento del 
Bando del Buen Gobierno

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1879/30

Títol formal: Borrador del estado demostrativo de las clases de cédulas que se conceptuan necesarias para el año 1879 a 
80

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/31

Títol formal: Denuncia del cabo de la Guardia Civil sobre haber entrado el ganado de Jaime Ymá, de Premià de Dalt, a la 
propiedad de D. Felipet

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/32

Títol formal: Acta detallada de las especies valor y consumo de ellas sujetas al citado impuesto de consumos

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/33

Títol formal: Borrador de la certificación expresiva de la quota para el tesoro que contribuye esta villa en los conceptos de 
contribución territorial e industrial

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/34

Títol formal: Borrador del estado de entradas de buques entrados en esta rada desde 1º julio del 78 a 30 junio del 79

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Només noms dels vaixells i procedència.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/35

Títol formal: Borrador de la propuesta en terna para suplir los vacantes de los vocales de la Junta de Instrucción Primaria

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1879/36

Títol formal: Expediente de la liquidación del coste del reloj público

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Rellotge del campanar. Conté factures i altres documents.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/37

Títol formal: Terna para la renovación de la Junta de Sanidad Municipal

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/38

Títol formal: Estados detallados de las escuelas existentes en esta localidad y número de alumnos que a ellas asisten

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou certificació dels títols dels directors, com ara de Francesc Flos i Calcat.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/39

Títol formal: Expediente de visitas giradas a la Administración de Loterías de esta villa

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/42

Títol formal: Resumen por capítulos de los gastos e ingresos de este Ayuntamiento según el presupuesto

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1879/43

Títol formal: Estado demostrativo acerca la cosecha de cereales y existencia actual de granos

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1879/44

Títol formal: Relación de las bajas aprovadas por la Administración Económica en la contribución industrial

Data: 01/01/1879 31/12/1879

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/01

Títol formal: Borradores o minutas de varias certificaciones sobre diferentes asuntos

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/03

Títol formal: Copias de oficios del gobernador civil ordenando la notificación administrativa a los respectivos interesados 
sobre minas de aguas potables

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/04

Títol formal: Exhorto del Juzgado de Mataró pidiendo una certificación desde el tiempo que el Ayuntamiento concede 
permisos para ocupar subsuelo de las vias pública

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/05

Títol formal: Sobre una solicitud presentada por Celedonio Vendrell [i altres] reclamando se les releve de matar las gallinas 
en las plazas públicas

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/05

Títol formal: Notificación a este Ayuntamiento de la sentencia del pleito promovido por las hermanas Joaquina y Ana 
Rubís contra Gerardo Bosch Maristany

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sobre la propietat d'una terra del carrer de Sant Pere.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1880/06

Títol formal: Estado referente a cementerios

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Estadística.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/07

Títol formal: Certificación del presupuesto de gastos ordinario y extraordinario en la parte referente a los haberes, […]

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sous dels empleats de l'Ajuntament.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/09

Títol formal: Expediente sobre el impuesto de la carne de gallina

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/11

Títol formal: Estado demostrativo de las cédulas que se consideran necesarias

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/12

Títol formal: Estado de las asociaciones políticas, científicas, literarias, artísticas, recreativas y de socorros mútuos o 
montepíos aprobadas

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Hi apareixen el Casino i el Mont de Pietat de Sant Antoni.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/13

Títol formal: Contrata del subarriendo del local donde estaba establecida la Escuela de Náutica

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1880/14

Títol formal: Circular sobre el definitivo planteamiento del sistema métrico decimal

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/16

Títol formal: Proposiciones presentadas por varios concejales

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/16

Títol formal: Relaciones de los individuos que esta alcaldia ha pasado revista en cumpliento de los dispuesto en R. O. de 
22 de agosto de 1855

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista de persones que cobren pensió per tenir una creu pensionada (de l'exèrcit).

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/17

Títol formal: Expediente sobre suspensión del alcalde 1º D. José Isern y Maristany

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per exaccions il·legals.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/18

Títol formal: Certificación del número de mojadas de viña y su equivalencia en canas cuadradas que hay en este distrito 
municipal

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/19

Títol formal: Expediente promovido por Teresa Alsina de Llampallas sobre construcción de aceras frente las casas que 
posee en la calle Oriental

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1880/20

Títol formal: Cédulas personales

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/22

Títol formal: Justificantes de revista

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De l'exèrcit.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/23

Títol formal: Circular que trata sobre la conveniencia de sustituir la numeración general que tienen las administracion de 
Loterías

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/24

Títol formal: Borrador del expediente para la admisión o ingreso en el manicomio del Santo Hospital de los enfermos 
Lorenzo Pla Millet e Isidro Pons Rosés

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/25

Títol formal: Borrador de suministros a las cuerpos y clases del ejército

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/26

Títol formal: Acta de sesión de la Junta de Sanidad Local informando al Ayuntamiento sobre el traslado a los médicos 
titulares y demás personas encargadas […]

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sobre vacunació.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1880/27

Títol formal: Memoria y carta circular de la empresa de Gas Adherido Mechero Automático

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/28

Títol formal: Acta de encabezamiento del arbitrio establecido sobre la matanza de cerdos durante el presente ejercicio

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/29

Títol formal: Borradores del movimiento de la contribución industrial con sus relaciones de aprobación

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/30

Títol formal: Cuenta de los gastos ocurridos para formación del censo de esta villa

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/31

Títol formal: Certificación de la visita girada en esta secretaria del Ayuntamiento por el visitador del sello del Estado

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/32

Títol formal: Expediente referenet a la imposición, administración y cobranza de la contribución industrial

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1880/36

Títol formal: Nombrando a D. Gregorio Feu y a D. Jaime Colomer guardas o vigilantes de consumos

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/37

Títol formal: Relación de los vecinos de esta villa que se han trasladado a las repúblicas de la América del Sud

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Durant l'any 1880. Només hi apareixen Jaume Elias Monnas i Josepa Elias Pujol.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/38

Títol formal: Expediente promovido por Francisco Maristany Ramentol pidiendo rebaja del impuesto de consumos

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/39

Títol formal: Altas y bajas de la matrícula industrial

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1880/40

Títol formal: Borrador del expediente de liquidación de las cédulas personales del año 1879-80

Data: 01/01/1880 31/12/1880

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/--

Títol formal: Asuntos judiciales

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sobre litigi per matança de xais i els arbitris relacionats i llista de regidors de l'Ajuntament de 1870 a 1879.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1881/--

Títol formal: Toma de posesión del secretario del Ajuntamiento D. Fermín de Antonio

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Fermín de Antonio y Gracia

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/64

Títol formal: Altas y bajas ocurridas en la matrícula industrial de este término

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/65

Títol formal: Registro de permisos concedidos a niños de ambos sexos para ingresar a las escuelas de instrucción 
primaria

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Només hi apareixen Rosa Fàbregas Maristany, Joan Llimona Horta i Agustina Valls Domènec.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/66

Títol formal: Minutas de certificaciones expedidas

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/68

Títol formal: Estado demonstrativo del cementerio en 1 de enero de 1881

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Document de despeses i ingressos.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/69

Títol formal: Expediente de liquidación de las cédulas personales distribuidas durante el año 1880-81 y de las devueltas a 
la Adminstración económica como sobrantes

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1881/71

Títol formal: Relación de los individuos que han pasado visita ante esta alcaldía en cumplimiento de los dipuesto en Real 
Orden de 22 de agosto de 1855

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Llista de persones que cobra per tenir una creu pensionada: Agustí Gattes Monmaneu, Simó Lloveras Cantarell i Rosendo 
Montferrer Vila.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/72

Títol formal: Estado de la riqueza rústica y urbana remitido a la Administración económica de los terrenos y edificios que 
han servido de base para el repartimiento

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/73

Títol formal: Estado de la producción olivera en esta localidad

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/74

Títol formal: Cuentas año 1867-68. Depositario D. Miguel Rosell. Reparos. Alcalde D. Pedro Maristany Fornells

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes dels anys 1867-1868 i esmenes.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/75

Títol formal: Estado resumen de gastos e ingresos del ejercicio 1880-81

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Imprès omplert.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/76

Títol formal: Cuentas año 1865-65. Depositario D. Miguel Rosell. Reparos. Alcalde D. Jaime Millet y Pons

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes dels anys 1865-1866 i esmenes.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1881/77

Títol formal: Revistas de la Guardia Civil y carabineros

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/79

Títol formal: Nombramiento de péritos repartidores de la contribución territorial y propuesta para que la Administración 
elija los repartidores […]

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/80

Títol formal: Posesión del alcalde D. José Isern y Maristany, en 23 de abril

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/81

Títol formal: Reglamento del Casino de Masnou

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou reglament imprès.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/82

Títol formal: Cuentas año 1866-67. Reparos ultimados

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Esmenes als comptes municipals de 1866-1867.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/84

Títol formal: Cuentas año 1875-76. Interventor D. José Verdaguer. Alcalde D. Juan Alsina Sensat. Reparos.

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Comptes dels anys 1875-1876 i esmenes.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1881/85

Títol formal: Cédulas personales para el ejercicio 1881-82. Y liquidación de la misma

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/86

Títol formal: Expediente de adopción de medios para hacer efectivo el cupo de consumos del año económico 1881-82

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/87

Títol formal: Proposición del concejal Ignacio Collell sobre tranferencia de artículos del presupuesto

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/88

Títol formal: Estadística de 1a enseñanza

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/89

Títol formal: Instancia sobre la detención de ciertos comestibles

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Introducció il·legal de cansalada al mercat.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1881/91

Títol formal: Expedientes sobre varios asuntos. Contiene 80 expedientes.

Data: 01/01/1881 31/12/1881

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté correspondència rebuda d'altres ajuntaments, la comandància de Marina, l'administració econòmica de la província i altres.. 
Inclou: aprovació del reglament del Casino del Masnou, acceptació de llicència del càrrec de Pau Estapé, estat d'allò cobrat a 
l'Escola de Nàutica, carta sobre la pensió que l'Ajuntament paga al mossèn de Cerdanyola i Benefici de Santa Tecla, documents 
sobre repartiments, sobre matrícula, sobre la subvenció al Centro Naval Español de Barcelona per nens orfes fills de mariners, 
trasllat de cadàvers

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1882/09

Títol formal: Expediente sobre reclamación de Esteban Guardia para que se le entregue un certificado de redención de 
quintas de su hijo Miguel

Data: 01/01/1882 31/12/1882

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1882/27

Títol formal: Espediente sobre derribo de las escaleras de la casa nº de la calle de San Francisco, propiedad de Agustina 
Parés de Sensat

Data: 01/01/1882 31/12/1882

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Les escales són per donar accés a la casa, que té entrada i numeració per la plaça de la Llibertat, 15.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1882/29

Títol formal: Papel de multas por valor de 6 ptas. 50 cents. de una impuesta a José Mora Mañá

Data: 01/01/1882 31/12/1882

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Per infracció del ban de policia i bon govern.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1882/30

Títol formal: Asuntos sobre el monumento a Colon

Data: 01/01/1882 31/12/1882

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: A Barcelona.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1882/31

Títol formal: Asuntos sobre la contribución territorial e industrial

Data: 01/01/1882 31/12/1882

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1882/32

Títol formal: Ternas para la formación de la Junta Repartidora de Consumos

Data: 01/01/1882 31/12/1882

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1882/34

Títol formal: Altas sobre industria

Data: 01/01/1882 31/12/1882

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1882/35

Títol formal: Invitación al Ayuntamiento para inscribirse con alguna cantidad para socorrer las famílias de los náufragos de 
Mataró

Data: 01/01/1882 31/12/1882

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pel temporal del 27 d'octubre de 1882 es van enfonsar dos vaixells de pesca i va morir 7 dels 9 tripulants.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1883/19

Títol formal: Estado resumen de los ingresos y gastos del presupuesto del año económico 1881-82

Data: 01/01/1883 31/12/1883

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1883/38

Títol formal: Dos recibos de peones de la carretera

Data: 01/01/1883 31/12/1883

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1883/39

Títol formal: Dos certificados de fe de vida de Simón Lloveras Cantarell […], ídem de Rosendo Montferrer Vila

Data: 01/01/1883 31/12/1883

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Signats pel jutge de pau Bonaventura Garcia Miralda.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1883/40

Títol formal: Dos justificantes de revista de carabineros y dos ídem de la Guardia Civil y un inventario de muebles y 
utensilios de la misma

Data: 01/01/1883 31/12/1883

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1883/41

Títol formal: Expediente en averiguación del permiso con que Antonio Font Baratau, vecino de Alella, construyó en la 
playa frente a la plaza mercado de Masnou

Data: 01/01/1883 31/12/1883

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Hi ha construït una gran barraca o casa de fusta. Són un banys anomenats de la Perla.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/--

Títol formal: Sobre suspensión del cabildo municipal ordenada en 22 febrero 1884

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Suspensió del consistori municipal. Inclou comptes, llista de deutes i relació del que va passar quan els carlistes van entrar al poble 
el setembre de 1884.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/--

Títol formal: Reclamación sobre reintegro de cantidades anticipadas en 1874 por causa de los carlistas, hechas por los 
señores Millet, Font y Pagés

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/--

Títol formal:

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Correspondència sobre impost sobre consums

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/02

Títol formal: Cementerio

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Sol·licitud de Bonaventura Garcia Miralda per construir un panteó per a la seva mare Rita Miralda de Sors (inclou plànol), i d'Antoni 
Armengol per obtenir un títol de propietat d'un nínxol.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/03

Títol formal: Instrucción

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté nomenament de professors i escrit per tancar l'escola per l'epidèmia de còlera.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1884/04

Títol formal: Sanidad

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté oficis de sanitat marítima i nomenament del director mèdic de visita de naus del port del Masnou.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/05

Títol formal: Incidencias de quintas

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/06

Títol formal: Gallinas

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Afer sobre la venda de carn de gallina.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/08

Títol formal: Copia del expediente instruido para la formalización de la cuenta de gastos con motivo del somaten levantado 
en los días 18 y 19 de noviembre de 1875

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/09

Títol formal: Comunicaciones y planos para la construcción de una cloaca que atraviesa la vía ferrea de la casa nº de la 
calle de Huertas y Fuentes

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté plànol de Gaietà Buïgas Monravà.

Tema: Administració general

Observacions: Plànol a planera.

Paraules clau:

-

Any/expedient 1884/10

Títol formal: Solicitud y comunicaciones para rescindir el contrato Antonio Duran de la subasta del corral, etc

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1884/11

Títol formal: Comunicaciones y demás incidencias por el cólera

Data: 01/01/1884 31/12/1884

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1885/03

Títol formal: Terminación de las cuentas con el abogado D. Modesto Llorens hasta quedar saldada

Data: 01/01/1885 31/12/1885

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Defensa l'Ajuntament en l'afer de la carn de gallina.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1886/--

Títol formal: Expediente sobre cambio de local del Juzgado Municipal

Data: 01/01/1886 31/12/1886

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: El lloc del Jutjat Municipal a l'Ajuntament serà biblioteca popular i el Jutjat es posarà als baixos de l'edifici, on vivien els algutzirs.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1886/01

Títol formal: Relación de bagajes facilitados en el 1er semestre de 1886-87

Data: 01/01/1886 31/12/1886

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1886/05

Títol formal: Secretaría. Reposición de Fermín de Antonio

Data: 01/01/1886 31/12/1886

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Reposició del càrrec de secretari.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1886/06

Títol formal: Dirección de sanidad marítima de Masnou

Data: 01/01/1886 31/12/1886

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Conté títol de metge visitador de naus d'Esteve Rosés Millet i ternes per a la Junta Municipal de Sanitat.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1886/07

Títol formal: Resolución sobre la falta de expedición de las cédulas de 1882 a 83

Data: 01/01/1886 31/12/1886

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1886/08

Títol formal: Liquidación de cédulas

Data: 01/01/1886 31/12/1886

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1886/09

Títol formal: Sobre levantamiento de la barraca de baños titulada La Perla

Data: 01/01/1886 31/12/1886

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: De Joan Font Ramonet.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1886/10

Títol formal: Sobre la concesión de una colección de libros para la biblioteca popular alcanzada por el diputado a Cortes 
del distrito Luís Gonzaga Soler y Pla

Data: 01/01/1886 31/12/1886

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1887/--

Títol formal: Expediente sobre pretensión de Carlos Aroca y Valle a ser incluido como elector en el censo electoral para 
concejales

Data: 01/01/1887 31/12/1887

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1887/--

Títol formal: Expediente sobre pretensión de Buenaventura Garcia Miralda a ser incluido como elector en el censo 
electoral para concejales

Data: 01/01/1887 31/12/1887

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1887/--

Títol formal: Fuerzas destinada a policia urbana sostenida por el Ayuntamiento

Data: 01/01/1887 31/12/1887

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou noms i edats dels agents urbans.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1887/--

Títol formal:

Data: 01/01/1887 31/12/1887

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Relació d'obres dramàtiques de teatre representades al poble. Inclou títols, autors i directors.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1887/--

Títol formal:

Data: 01/01/1887 31/12/1887

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Expedient sobre arbitris sobre consums

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1887/--

Títol formal:

Data: 01/01/1887 31/12/1887

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Certificacions diverses

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1887/02

Títol formal: Sobre vecindad y residencia en esta población de D. Juan Alsina y Sensat

Data: 01/01/1887 31/12/1887

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1888/--

Títol formal: Reclamación de Julián Arteche sobre varias dietas por formación de la cuenta de 1885-86 en que no intervino

Data: 01/01/1888 31/12/1888

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció:

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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Any/expedient 1888/--

Títol formal: Reloj público. Presupuesto de su recomposición y cambio

Data: 01/01/1888 31/12/1888

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Pressupost de Vicenç Cabañach, de Barcelona.

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1889/--

Títol formal: Información parroquial. Renovación de la Junta Parroquial. Rebaja de arenceles parroquiales

Data: 01/01/1889 31/12/1889

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou funerals a cobrar (amb noms).

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-

Any/expedient 1889/--

Títol formal: Traslado del telégrafo al 2º piso de la casa consistorial

Data: 01/01/1889 31/12/1889

Llengua: CastellàNombre de documents simples:

Estat de conservació: Bo

Descripció: Inclou plànol de la distribució interior del segon pis de l'edifici de l'ajuntament i de la casa del carrer de la Deseada, 7, on es vol 
instal·lar l'oficina de correus i telègrafs

Tema: Administració general

Observacions:

Paraules clau:

-
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