
 

 

AMCE 12.  SINDICAT  D’OBRERS AGRICOLES I DEMES OFIC IS 
               Anys extrems  unitat instal. 

 
01. GOVERN I GESTIÓ  

Govern 
Llibre d’actes del sindicat d’obrers agrícoles i demes oficis            
1931,febrer,1- 1933,gener,4            1931-1933   1 
 
Llibre d’actes del sindicat d’obrers agrícoles i demes oficis            
1933,febrer,21- 1936,octubre,17           1933-1936   1 
 
Reglament del sindicat d’obrers agrícoles i demes oficis. Esborrany             1932, agost,30  1 
 
Creació, dins del sindicat d’obrers agrícoles i demes oficis, de la secció Comissió de paletes   1932    1 
 
Articulat de les bases de treball presentades pel Sindicat d’obrers agrícoles i demes oficis   1932, 1933, 1936             1 
 
Acord de la Junta directiva del sindicat d’obrers agrícoles sobre repartiment de terres. Esborrany  1932,novembre,28  1 
 



Administració 
Correspondència             1932-1934   1 
 
Dimissió del comptable del sindicat, Joaquim Colls, per desavinences en el canvi d’adhesió del sindicat,  
de la CNT a la USA                   1932, maig, 23  1 
 
Empresonament del secretari del sindicat d’obrers agrícoles, Sebastià Turró     1938    1 
 
Demandes a la comissió arbitral del districte per a revisar el preu de l’arrendament    1934    1 
 
Llistat sobre repartiment de terres. Esborrany         1932    1 
 
Llistat pel repartiment de fertilitzants           s/d    1 
 
Arrendament atorgat per Pere Terradas d’un seguit de finques de terra de Castelló d’Empúries  
a favor del matrimoni Lluís Guich i Francesca Puignau de Sant Pere Pescador.     1935, desembre, 19  1 
 
Taló amb autoritzacions per a portar gra a diferents molins de la comarca     1938    1                                                                                                         
   
 
Comptabilització socis 
Llistat de socis              1933    1 
 
Llistes cobratories quotes de socis           1932-1935   1 
 
Llistat de socis del sindicat d’obrers agrícoles i demes oficis de Castelló que ingressen al comarcal  [1933]    1 
 
Obrers inscrits a la borsa de treball. Cens obrers parats        s/d    1 
 
Llistats de socis a l’atur            1933    1 



 
    
Comptabilitat 
Llibres de comptes             1932-1937   1 

Llibre esborrany de lliurament de sacs de fertilitzants( a la portada: Libro registro de socios de la  
Hermandad de San Sebastian)            1936-1937   1 
        
Estat de comptes              1932    1 

Estat de comptes              1933    1 

Estat de comptes              1934    1 

Estat de comptes              1935    1 

Estat de comptes              1936    1 

Festa de l’1 de maig. Donatius           1933               1 

                    

 

 
02. DOCUMENTS ICÒNICS  

Imatge d’un nen desconegut.            [1930-1936]   1 


