1707-1839, L’Hospitalet
Censales, su pago desde los años de 1713 á 1838 / Libri de recivos de los censos y censales
que paga el Pueblo del Hospitalet
Conté:
1. Índex de la Rubrica dels partits que paga la Universitat y lloch de Hospitalet. (f. i)
2. Índex de la Rubrica de las pencions que paga la Unibercitat del Hospitalet. (f. ii)
3. Registre dels pagaments dels cens i censals, 1707-1839. (f. 1-169)
4. Carta de Francisco de Treviño al batlle i regidors de L’Hospitalet per la qual comunica
que s’inverteixin els 816 rals d’ardit i 9 diners sobrants dels propis en capitals de censals
i endarreriments segons les resolucions del Consell. 1774, gener, 29, Barcelona. (f. iii-iv,
entre f. 13-14)
5. Carta de Francisco de Treviño al batlle i regidors de L’Hospitalet per la qual comunica
que s’inverteixin els 2.070 rals d’ardit i 13 diners sobrants dels propis en capitals de
censals i endarreriments segons les resolucions del Consell. 1773, gener, 22, Barcelona.
(f. v-vi, entre f. 13-14)
6. Carta de Francisco de Novell, Rafael de Llinás i Ignacio Claramunt per la qual
comuniquen als regidors de L’Hospitalet l’ordre d’embargament de la pensió dels hereus
de Rafael Vilar mercader fins que es paguin els deutes del Cadastre i drets de l’agutzil.
1784, març, 27, Barcelona. (f. viii, entre f. 45-46 i 61-62)
7. Joseph Carcereny, procurador de la Comunitat de la Parròquia de Santa Maria del Mar,
comunica que ha rebut de Joseph de Ita, majordom de propis de Santa Eulàlia de
Provençana, el pagament de 36 lliures per les pensions de 1824 i 1825 d’un censal.
1838, febrer, 28, Santa Eulàlia de Provençana. (f. vii, entre f. 57-58)
8. Miquel Llobet i Femades comunica que ha rebut de Francisco Pujós, pagès de
L’Hospitalet i regidor, el pagament de 40 lliures per la pensió d’un cens. 1783,
desembre, 21, Barcelona. (f. ix, entre f. 129-130)
9. Juan Felipe de Castaños comunica a l’Ajuntament i Junta de l’Hospitalet el requeriment
de satisfer les pensions i procedir al pagament dels deutes del censal a Teresa de Saleta y
Butiña. 1772, novembre, 3, Barcelona. (f. x-xi, entre f. 151-152)
Signat (signatures autògrafes).
169 fulls, foliació pròpia, + i-xi. Fulls 6-7, 9-17, 23, 30-35, 59, 63-74, 79-80, 96-99, 110-114, 121-126, 132-151,
160-161r, 167-169, vi, xi en blanc. Conté 3 punts de llibre als fulls 58, 77, 121. 320 x 220. Manuscrit i imprès (f.
viii, x). Català i els fulls iii, v, viii, 75, 91-95, x en castellà. Coberta de pergamí. Llibre de registre de pagament
dels censos i censals. Conservació regular. Restaurat el 2008.
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