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G A · s ET A 
MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Any XIX t, r de febrer de 1932 Núm. 4 

Sessió de l'Ajuntament 

Sota la presidflncia del ciutadà Alcalde, senyor 
J awne Aguadé, fou celeb1ada sessió pública 01dinària 
el dia 27 de gener. Hi concorre.,aueren el., ciutadans 
Regidors senyors Josep Alomar, Frederic Amat, Amadeu 
Atagay, J oscp Anuengol, Andreu J3ausili, Josep Bertran, 
Frcderk Brasó, Josep Cabré, Martí Casal.,, Joan Casa
uellas, Joan Ca.sanovas, Francesc Costa, J oau Domè
ncch, Josep Durau, Jost::.p Esccfet, Casinur Gitalt, 
JoaJI Cris6, Prede.ic He.rèdia, Pere Huguet, Josep Jové, 
Awadcn Uopart, Ramon Marlés, Josep Nonell, Miquel 
Ollé, Joaquim Pellicena, Domènec Pla, Llu1s Puig i 
Motmé, Mateu Ruiz, Fer.ran de Sàgalta, Pere Salvat, 
Enric Sànchez, Manuel Sautamaria, Felip de Solà, 
J est1s Ullcd, Jawne Vàchiet, Abd Velilla, Joaquim 
Ventalló, Ernest Ventós, Antoni Vilalta, Jawne Vmyab 

J oaqnim Xirau. 
Heus ací els acords adoptats: 
En aprovar-se l'acta de la danera sessió el senyor 

Santaroaria féu constar el seu vut en contra de la pto
po~ició relativa als taxis de J3atcelona, que va ésser 
aprovada, i del dictamen u. o 2 del Negociat de Bene
ficència i Sanitat, rtlatiu a 1m projecte de Benefi
cència municipal. Així mateix, va fer consta:.. el seu 
vot en contra del dictàmens n.• 4 i 6 de la Comissió 
de Parc i Palaus de Montjuïc. 

Despatx oficial 

Prestar l 'aprovació als :;egüents oficis: 
De l'interventor, sotmetent a l'aprovació de l'Ajun

tament la distdbució de cabals, d'import g.146,ooo pes
setes., per a atendre les obligacions del mes de febrer 
vinent. 

De la Scc1etalia de l'Ajuntament, elevant a la 
Corporació municipal, per a la seva aprovació, l'extracte 
dels acords p1esos per aquella durant el mes de de
semble darrer. 

Governació 
CE~TRAL 

Atesa la petició d 'Aurora Galofré Pujol, taqui
mecanògrafa excedent de la Secció d'EL'i:ampla, nome
nar-la per ocupar una de les vacants d'escrivents de 
l'Interior. 

- Incoar l'oportl': expedient de jubílació que sol
licita Marli Figuera!> C•u·bonell, agent d'arbitris, }Jer 
trobar-se impossibilitat per conti1luar prestant els seus 
serveis, i ordenar a la Direcció de l'Institut d'Assistèn
cia Mèdica Muukipal que designi dos facultatius del 
dit Cos perquè, juntantent amb la Direcció, inforuúu 
respecte de l'estat de salut del sol-licitant. 

- Abonar, des del dia r.r del corrent a Josefa Viz
carro Llansola, vídua del guàrdia urbà Isidre Ferré 
Sanabra, la pensió anual d'itnport 1,031'33 ptes., amb 
càrrec a la part. 6." del Pressupost de l'any 1931, i la 
paga del mes en què va morir l'esmentat guàrdia. 

- Satisfer, des del dia t .r de gener, a Carme Sòria 
López, vídua del mosso de Mercat Nicolau Sepulcre 
Dicz, la pensió anual d'itnport 773' so ptes., amb càrrec 
a la part. 6." del Pressupost de 1931, prorrogat, i la 
paga del mes en què aquell va morir. 

- Abonar a Teresa Piñol Serres, vídua de l'inter
ventor de segona Ramon Grifoll Pallejà, nn socors, 
d'import 3,775'75 p!.cs., amb càrrec a la part. s.u. del 
Pressupost de l'any 193t, prorrogat, i la paga del mes 
eu què va morir aquell. 

- Concedir un mes de llicència a diversos funcio
naris. 

- Jubilar Josep Justo Miralles en el càrrec d'escri
vent, amb l'haver passiu anual de 2,673'06 ptes., amb 
càrrec a la part. 5.8 del Pressupost de 1931, prorrogat. 

- Es donà compte d'un dictamen, proposant: 
t.r Que els obrers que comptin més de seixanta-nou 
anys d'edat, portin més de vint anys de servei i no 
estiguin en condicions de conti11uar prestant llur comès, 
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previs els informes del seu cap respectiu, del director 
dc l'Institut d'Assistència ~lèdica i de dos facultatius 
del propi Institut, siguin jubilats amb la meitat del 
sou que perceben aclnalmeut. = :z_n Que als obrers 
mtuticipals que porti,n menys de vin t anys dc servei, i 
estignin inservibles per al treball, per cat1sa dc malal
tia crònica, segons els inronncs del seu cap respectiu 
i dels facultatius aHudits, se'ls pensioni amb subjecció 
a la següent escala : Que els que portin més de quinze 
anys, i menys de vint, dc servei, se'ls pensioni amb la 
tercem part del sou que actualment disfrutcn; que els 
que portin més de deu, i menys de quinze. dc servei, 
amb la quarta part del sou que actualmen t disfmten; 
que els que portin més dc cinc, i menys dc deu, dc ser
veis, amb la cinquena part del sou que actualment 
disfrulcn; que els que portin més de dos, i menys de cinc 
dc servei, se'ls declari cessants, abonant-los hi tm so
cors, per lllla sola vegada, de mitja anualitat del son 
que actualment disfnlten. 3.r Que allò que es proposa 
en el segon ext-rem, s'enl.en¡:{u.í de caràcter excepcional, 
i scnr;c que en endavant pur,rui sen1ir de precedent. = 
4.t Que s'amortitzin les places que quedin vacants eu 

virtut d'aquestes jubílacions. = Fou llegida lllla es
mena, signada pel ciutadà Regidor senyor Grisó, perquè 
a continuació del primer extrem del dictamen s'afe
geixin les paraules ~sense que eu cap cas l'haver passiu 
sigui inferior al mínim expressat en l 'apartat E de 
l 'art. 105 del vigent Reglament General d'Hmpleats 
d'aquest Ajuntamenb; i que els obrers que portin més 
de vint-i-cinc llllYS dc serveis, més dc trenta o més 
de trenta-cinc, siguin jubilats, respectivament, en la 
forma establerta en els apartats B, C i D de l'esmen
tat art. 105 del Reglruneut. d'Empleats. (Ul dictamen 
quedà aprovat amb l'esmena del senyor Grisó, i amb 
tma altrn., verbal, del senyor Santamaria, eu el sentit 
que cnp dels individus de què es tracta pngtti ésser 
jubilat en contra de la seva voluntat, sempre que aquell 
que s'oposi a la jubilació, acrediti, mitjançant informe 
facultatiu, que és apte per al servei que exerccbc.) 

SA~ITAT 1 BBN:EFICÈNCIA 

Desestimar d recurs de t<•posició fornmlat p<:t l'ad
vocal Manuel Homs Pujades, mandatari dc Feuau 
Elias Annenter, J oscp Alibtrt Bono, Ròmul Campos 
:Martiu, Domènec \\'anguemert, Juli ~Iolino lllatens i 
Josep 13usquets Puigcarhó, contra l'ar.ord dc l'Ajunta
ment dc r8 de uovemhrc proppassat que aprovà el 
fall del concur s de uomeJtament de metges snpermlllle
raris de l'Institut J\llunicipul d'Assistència Mèdica, que 
dictà el cot responent Tri l.lunal. 

Aprovar la factu1a del Col·legi d'Apotecaris de 
Batcelona, comprenshTa dc les receptes donades als 
malalts en el quart trimestre de l'any passat, d'impott 
•P.99<.f75 pte:.., que té cabuda en la part. 236 rlcl Pres
supost de 1931, prorrogat. 

- Comparèixer com a coadjuvant a l 'acció dc l'Ad
uuntsl.rnció en el plet contenciós admin.ístratiu promo
gut per Guillem Mas i Pmg i Felip de Romañà Gelada, 
couba l'acord de r8 de novembre darrer, dictat pc:r 
l' Ajnntam<.:ut, pel qual s'ap1ovà el fall de 1 o de març 
anterior, resolent el concurs per a la proYisió de vui
tanta places de metges supc.:rntllllenu is de l'Inslltut 
d'Assistència Mèdica Municipal. 1 facu ltar el senyor 

Alcalde pe•què nomeni t'I llet. at que hagi d 'encarre

gar-se de l'a!>Sumpte. 
- Llimar a l'Administració de l'Institut d'Htgiene 

la quantitat de 255 ptes., p<.>..: atendre les despeses de 
les dependències i oficmes de l 'Institut, amb càrrec a 
la patl. 2.l2 del Pressuposi de r93 r, prorrogat. 

- Aprovar les justificacions de quantitats lliurades 
per petites despeses al Deganat de Vete1inària, a la 
Casa de :\.Iaternologia i a l'Institut d'Higiene. 

- Dbposar que ec; coHoquiu tmes vidrieres en la 

q1tadra dds cavalls del Laboratori i.\Illllicipal on s'ela
boren Ics vacunes; aplicar la quantitat pressupostada, 
qnc és dc 585 ptes., al Pressupost extraordinari dc 1928 

(vu-r .r-32), segons informe d'Intervenció. 
- Per ésser d'absoluta necessttat traslladar tau 

a\riat com es pugui, el Dispensari de Stfilot.,TTafia i Der
matologia als locals de l'antic Hospital dc la Santa Creu 
que lé resermts la ComissiÓ de Governació; atxi com 
per controlitzar-bi els serve1s de Clíniques dentals mu

nicipals, escampats per di ,·ersos indrets de la du tat, 
s'acorda destinat la quantitat de 1o,ooo ptes. per pro
cedir nJ començament dc Ics oh1es d'habilitació; í itpli
..:ar la dita suma a la part. 395 del Pres:.upo"l corrent, 
segons l'infotme d'Iutcn·enci?. 

Hisenda 
PRESSUPOSTOS 

Tomar a J o.,.:p Solé Seudrós la qurultitat dc 22'05 
pessetes abonada indegudament. pel tecñrrec d'J~xpo
sici6 sobre la contnbuc1ó 111dustual, amb càrrec a •Fons 
espec1als•. 

- Coruparèixe<' en el recurs d'apeHació mterpo.:,at 
per F1ontó i Espe<.:tacles, S. A., contra la resolució de 
2 de descmhre darrer, que acordà la suspensió del fall 
cle 10 <lc setembre tüiim del 'l'ribnnal Econòmic A.dmi

ni.')tratin, que pliva a la Corpotació municipal cl'aphcar 
l'arbitri sobre frontons, 1 faculla.c l'Alcaldta perquè 
designi el lletrat que hagi dc sosteuir, da...-ant del Txibu
nal Suprem, els ruets dc l'Ajmltament. 

- Adj udicar a Xav1cY Fma Cell l'admmist:ració i 
recaptació de l'atbitri muntdpal sobte tinença i circula
ció dc gossos, pe1 teuum, dc tres an')'s, a comptat çlel 
J.r dc gener ile 193~. pt01rogablcs per altres dos a vo
luntat de l'Ajuntament, prèvia la constitució de la 
ftança fixada; l'adjudtcata.i, uHra el compliwent de les 
clàusules ins~:tides a la couYocatóna del concurs, en 
allò que l'afectin, pagarà anualment a l'Ajuntament 
la quauhtat de .¡o,ooo plts., augmentruü-sc aquesta 
xif ra anual en 1.m to per Joo; l'ingrés ha d.c Jet-se a 
les CaLxe:':l municipals en d tcmtini fixat eu les ba.::.es 
dd concurs, i tindrà cura g La tuitament dels d."cts que 
l'Ajuntament tingui e..tableits per inspecció i manuten
ció dels gossos al I.ab01atori i\funicipal, i liquidarà 
mensualment els productes obtinguts, d'acord amb les 
altre:::. regles que fixi la Comis..ió Municipal d'Hisenda; 
i disposar el reton1. a J oaquim Bofalluy Tarés (lel dipò
sit que consignà a les Caixes municipals per acudir al 
concurs. 

- Nomena r, per proveir les dues places d'oficial 
segon vacants a les oficines d'I ntervenció, els auxiliars 
Frru1ccsc .A.ndreu i Miquel Torroella, i per a ocupar 
tma de les places cl'atLxiliar que quedaran vacants, de· 
signar J osep Ferrer, que tmnbé hi presta servei. 
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Declarar vàlid l'acte de la subhasta celebrada per 
a l'arrendament, pel tennini de deu anys, del quiosc 
destinat a la venda de begudes instal·lat a la Rambla 
de Santa Mònica, en front a la Comanilància dc So
metents. i adjudicar definitivament la referida subhn.s· 
ta a Josep Menéndez Pellicer, per la quantitat dc 1,265 
pessetes mensuals. 

- A presència de la sol-licitud de Lluis Duran 
Rivera, declarat terminat el contracte d'arrendament 
tic\ quiosc de begudes iustaJ.Jat a la Plaça cl'Urquiuaona, 
i disposar que es tregui a concurs la seva explotació 
pel lemps que resta de la concessió. 

- Jo:n vista de Ja :;ol·licii.ucl de Felip Memlia AJonso. 
estnblir un quiosc de segona classe, destinat a la venda 
dc periòuics, al can·cr de les Navas de Tolosa, canto
nada al dc València, i procedir a la seva adjudicació, 
mitjançant sub!Jasta al mesdient, pel tipus de 10 ptes. 
mensuals. 

Aprovar la proposta de transferències entre 
diverses partides del Pressupost ordinari vigent fonuu
lada per la InterYenció municipal, per tal de dotar 
abastament. les partides que requereixen un augu1ent, 
per poder atendre amb amplitud el servei a què les 
mateixes es refereixen, dotant-les amb els sobrants clc 
Ics altres partides que s'esmenten en Ja proposta; donar 
al projecte de transferències la tramitació assenyalada 
cu l'art. 11 del vigent Reglament d'Hisenda municipal, 
ell..1>osar-lo al públic durant quinze dies, i antlllciar-lo 
en la fonna indicada en les dites disposicions. 

- Autoritzar Josep .Mora Chaus, gerent de Noyel, 
societat unòn itna, per ampliar, amb tlll altre anexc, 
el local del carrer de 1\!Iarina, n.0 6r, en el qual té con
cedida uno fàbrica d'elaboració de vins escwl'losos alllb 
in lerveuci6 administrativa. 

- Atorgar autorització a Carles Corbalan, per esta
blir tUl d ipòsit domèstic per a aigües m inerals al carrer 
del Bruc, 14.J, baixos. 

- 'l'omar a Francesc Ramon Sierra, apoderat de 
:Manufactures TèxWs Valet, Vendrell, S . A., la suma, 
tlc 2,2.JO ptcs., pagada indegudament per l'arbitri sobre 
els inquilinats, amb càrrec al cap. XIX, article únic 
del vi~cnt Pressupost. 

- Desestimar les instàncies de J oau Andreu, di
rector de la societat anònima El Tibidabo, i d'Ignasi 
Coll Porlabella, en les quals demanen, el primer, que 
es deixi d'exigir als propietaris els arbitris, drets i laxes 
mwticipals, i el segon, l'anuHació d'un càrrec girat 
contra el Baró d'Engelbrechten. 

-- F.n mèrits de la instància de Manuel Gramunl, 
gerent de Manufactures Gramunt, S. A., en Ja que 
sol·licita l'annHació dels rebuts corresponents a 192tl 
i 1929, d'import r,4oo i It4oo ptes. que, per l'arbitri 
sobre els inquilinats, li han estat presentats per al seu 
pagament i que ell entén que no ha d'efectuar per haver 
prcscllül.t. amb beneficis els balanços dels d its anys, 
ntllll·lar els rebuts corresponents a l'exercici de rg2~, 

i confirmar i fer ferms els correSj)onents al de 1929. 

PLUS VÀLUA 

l•ïxar la nova quota de 6,669'72 ptes., en lloc dc 
l'abans liquidada, a Teodor Reinelt, per raó de la traus-

missió de domini. al seu favor, d'un innnoble situat al 
carrer dc ::\Iuntaner. n .8 soz al 506. 

- Desestimar les instàncies de l\Iaria Gabarró. Joan 
Simó, Maria, Mercè i :Montserrat Ribó, Carles dc For
tuny, Andreu Sanahuja, Eduard Linares. Santasusana, 
Josep Claramunt, Joaquim Cabero, Joaquim Cuyàs, 
Josep Castells, Francesca Rodas, Cast Mendoza, Asso
ciació de \riatjans del Comerç i de la Indústria, Josep 
Tor rens, Concepció Corominas. Climent Vigo i J osera 
Solcda, en les CJLlC formulen demandes o reclamacious 
rclacionaclrs amb l'arbitri de plus vàlua. Desestimar 
també la pròrroga a favor d'Enric Estorch, per tUl 

lcnui~1i dc Lres mesos, del pagament dels clrcts acre· 
ditats en mèrits de la transmissió d'un immoble. 

- - Requerir Anl01¡i Piñol Perecaula perquè, en nom 
de Josep Font Mas, i en el temtini de quinze dies. pre
senti la prova documental necessària per acreditar 
l'extrem de la instància presentada per l'esmentat 
recurrent, en el que manifesta no ésser hereu del sen 
parc Joan Font Prats. interessat en el present Cll..l)e
diellt, ni haver practicat acte de cap mena amb el tal 
caràcter, de conformitat amb allò que ordena l'Orde
nança de plus vàlua i allò que s'CÀ"Posa en els extrems 
ant:eriors. 

- Fixar, leuínt en compte la instància de Cèssar 
Olivé i Gumà, la 110\-a quota de 5,ï6o'3o ptes., com 
arbitri de plus vàlua a satisfer. per raó dc la trans
missió de domini de l'irllllloble del carrer dc Còrccga, 
n.o 347· 

A lesa la petició de Josep Molins Farrés, decla
rar exempta de l'arbitri sobre l'increment rlr valor 
dels terrenys la transmissió de domini, al seu favor, 
per defunció de ~Iagi Farrés, dc Ja finca situada a Sans, 
paratge Port o Bori, en atenció a estar dcsli.uada a 
cxplolndó agrícola i no tenir la consideració legal dc 
solar. 

- - 'l'cui r J osep Bru Llaverla per renunciat a la re
clamació contra l'assenyalament de la quota de H •. fJ'6o 
pessetes en concepte d'arbitri de plus vàlua, per l'iJ¡
crement de valor dels Lerreuys, per la transmissió rlc 
domini d'lm itmnoble situat al carrer de Lope de Vega. 

- Tomar a Teresa Gallard la quantitat de 5,.¡oo 
pessetes, amb ctLrrec a la consignació del cap. I, art. 10, 

part. s.a del Pressupost extraordinari de 1928, en nom 
propi i com a mandatària de Carlota Rodés, mare dels 
menors Carlota i Fausti Galla·d . hereus de \'aleutinn 
Vallescà Xirinaclls, quantitat que fou satisfeta a aquest 
Ajuntament. eu concepte d'arbitri de plus Yàlua, amb 
motiu de la transmissió de domini, al seu favor, de 
les fi11ques situades als carrers de Pujades i Passatge 
dc ?.[oreu, Rocafort i Craywinckel, n. 0 31. 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS I SOLARS 

Donar de baixa del Padró de l'arbitri sobre solars, 
des de la chta que s'indica en els corresponents dictà
mens, els següents : El 11. o 9 del Passatge de Gibert, 
d'Antoni Pemàudez Anez; el n." 25 del carrer del Tizià, 
d'Antoni Escoté Gatell; eln.0 440 del de les Corts Cata
lanes, de Joaquim. M'lssana Bru; el n.0 6o2 del d'Aii
Bcy, de Baldomer del Rio Garcia; n. 0 201 del de Villar
roel, d'Antoni Ribé Roig; el n. 0 r6g del de Rocafort, 
d'Antoni Casaoliva lJujol; el n. 0 177 del de CasWlejos, 
de Josep Cid Rodríguez; els n.s 143 i 145 del de Vila-
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domat, de Joan Pere Josep; el n. o .4II de l'Avinguda 
del l.J d'abril, de Josep Puig Colomer. 

- Tomar a J osep Vilaseca Moret, amb càrrec al 
cap. XIX, art icle tínic del vigent Pressupost, la quan
t itat de ç¡o'ó4 ptes. abonades indegudament pel con
cepte d'arbitri sobre solars. 

- Imposar la contribució especial de m.illores als 
p ropietaris beneficiats per Ja construcció de l'empedrat 
als carrers de Concepció Arenal i Fresser. 

- Desestimar les instàncies de Josep Cararach, 
Claudi Alsina i la Superiora de la Comwlilat de Reli
gioses Domíniques de Mont-Sió, en les que formulen 
diverses reclamacions relacionades amb la coutribució 
especial de millores. 

Amb càrrec a la consignació de la part. 155 del 
vigent Pressupost, abonar als fUllcionaris lllllllicipals 
Joau Esteve. Josep ~v~ de Canals, Jaume Calafell, 
Rafael d'Eulate, Joan M n de Ferrater, Emili Lluch, 
Ricard Guinart, E1uili Tiutoré, Josep :M.:\ .Maresma, 
J oau Badia i J oaquim Bartumeus, al servei del Nego
ciat dc Contr ibucions l~specials i Solars, les despeses 
dc tramvies ocasionades per la comprovació de propie
taris c1e solars i altres Iir1ques urbanes i situació i mes
surament d'aquestes per a l'administració dels arbitris 
de solars i millores, en els mesos d'octubre a desembre 
de l'any en curs, d'import r8, g, 18, 22, 33, 18'ro, 14'25, 
23, 37, 75 i 75 ptes., respectivament, o sigui Wl total de 
342'35 ples. 

PATRIMONI MUNICIPAL 

Aprovar els següents comptes: 
Del notari ValenU 1laríu. relatiu als drets acredi

tats en l'autorització d' .UI a escriptura de poder a favor 
del p rocurador dels Tribtmals de Sabadell Francesc 
Trobç1 l, d'import 104'30 plcs., que s'aplicarà a la par
tida 31 del Pressupost de l'uny 1931, prorrogat. 

Del notari Pere Esteban. relatiu als drets acredi
tats amb motiu de l'autorització d'una escriptura de 
poder a faYor del lletrat assessor d'aquest Ajuntament 
Joan Climent N'olla, d'import 139 ptes., que s'aplicarà 
a la pnrt. 31 del Pressupost vigent. 

Dels lletruts Raimond d'Abadal i Albert Bastardas, 
pels sens honoraris acreditats eu l'infonne relatiu a Ja 
declaració dc lesivitat dels acords de l'Ajuntament re
ferents n l'e.'l.-pedient de l'AYisador Guardian, S. A., 
d'import 2,ooo ptes., que s'aplicarà a la part. 31 del 
Pressupost vigent. 

Del lletrat Josep Roig i Bergadà, pels seus hono
raris acreditats com a advocat de l 'Ajuntament en el 
recurs contenciós administratiu interposat per la Cor
poració n1unicipal contra la sentència dictada pèl Tri
bunal Pro,incial, en Ja que s'estima la reclamació pro
moguda per la Compllllyía de Tra1llvies de Barcelo
na, S. A., e11 la que es declara que no procedeix apli
car-li l'arbitri per l'ocupació del sòl, subsòl i vol de la 
via pública, d'import 1,100 ptes., que s'aplicarà a la 
part. 3 r del vigent Pressupost. 

Foment 
OBRES PÚBLIQUES 

Designar .:1 ciutadà Tinent d'Alcalde senyor Lluís 
Puig i MoiUlé, i el ciutadà Tinent d'Alcalde senyor 

Josep Duran i Guàrdia per a substituir a · aquell en el 
cas d'absència o malaltia, per tal que, en representació 
de la Corporació municipal, assisteL-ti a l'acte de la 
subhasta per a les obres de decentament, reforç i mi
llora del Mercat de la I,\ibertat, que sc celebrarà a 
aquestes Cases Consistorials el dia r.r de febrer 
pròxim. 

- Encarregar el que segueix: 
A Salvador Coromina, la instaJ·lació de dos t imbres 

d'alarma al Departament de caixa de la Secció de Re
captació, per la quantitat de 485 ptes., que s'aplicarà 
a la part. 86b del Pressupost de 1931. 

A V{dna de Gregori Broto, la instal-lació de tim
bres interiors eu el Grup Escolar Lluís Vives, per l a 
quanlitai de 993 ptes., que s'aplicarà al Pressupost ex
traordiuari de la Dècima de 1920-21 (x:I-I.r-229). 

A Salvador Coromina, la instaHacíó elèctrica a la 
façana i pas del jard1 del Grup Escolar Baldiri Rei
xach, per la quantitat de 1,175'95 ptes., que s'aplicarà 
al Pressupost extraordinari de Liquidació de 1925-26 
(XI-1.r·229). 

Al mateix, la instaHació elèctrica del Grup Esco
lar Ignasi Iglésias, per la quantitat de 400 ptes., que 
s'aplicarà al Piessupost extraordinari de Liquidació 
de 1925-26 (XI-1.r.229). 

A Ferran Toboso, la instaHació de dos llums i Ull 
timbre a la porta d'entrada del Grup Escolar Lhús 
Vives, per la quantitat de ó42'32 ptes., que s'aplicarà 
al Pressupost extraordinari de Liquidació d e 1925-26 
(XI-I. r -229) . 

Al mateix ~s treballs d'instal-lació al Dispensari 
Oftalmològic, per la quantitat de 124'17 ptes., que 
s'aplicarà a la part. 86b del Pressupost vigcut. 

A Manuel Carvi, Ja instaHació de llum elèctrica 
als Juljats M.Lmicipals instaHats a l'edifici de Sant 
Gaietà del carrer de Duran i Bas, per la qua11titat de 
r,691 '15 ptes., que s'aplicarà a la part. 86b del Pres
supost vigent. 

-Accedir a la petició de Mercè de 1'ravy i de Ve
dnma, eu la seva qualitat d'apoderada de Josep M.a. 
de Vednma i de Zuzuàrregui, perquè es subministri 
a la màxima pressió la ploma d'aigua de Montcada 
que assortei..x la casa n. • 24 del carrer d'Avinyó, i que 
la dita ploma, anotada a l Registre Municipal d'Usuaris 
d'Aigua de Montcada a nom d 'Elvira de Zuzuàrregui, 
s'inscrigui a favor de Josep M.a. de Vednma i de Zu
zu à rregu i. 

- Aproyar el projecte per a la instal·lació de llum 
a les naus i llocs de venda del nou Mercat del Per
venir, sota el tipus de 28,889' 5·~ ptes.; que l'execució 
de l'esmentada instaJ.lació es realitzi mitjançant con
curs públic, del qual es publicarà el corresponent auwL
ci; assenyalar el termini dc deu dies per presentar re
clamacions; i aplicar l'esmentat import al Pressupost 
e.xtraordinari de la Dècima de 1920-2r. 

- Posar a disposició del cap de Majordomia i Com
pres la quantitat de 276'27 ptes., per al pagament, du-

. rant el primer trimestre d'aquest any, de jornals acre
ditats en la neteja dels locals que ocupen Les oficines 
de la Sots-Direcció d'Enginyeria industrial, i aplicar la 
despesa a la part. 139 del Pressupost de l'any 1931, 
prorrogat. 

- Destinar la quaJititat de q,ooo ptes. per a la 
continuació. en la forma que ban vingut efectuant-se, 
de les obres de reedificació de l 'antiga casa Padellàs, 
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per tal que no ilagin d'interrompre's, fins a ümt que, 
amb el nou Pressupost, puguin continuar-sc més iuten
sament, i aplicar Ja despesa a la part. 395c del 1->ressu
post de l'any 1931, prorrogat. 

- Autoritzar la inversió de la quantitat de 12,500 
pessetes, que és l'import a què ascendeix Ja part. 395e 
corresponent de la pròrroga per a l'actual trimestre del 
Pressupost de I 931, en la continuació de les obres de 
reforma de les Cases Consistorials. 

. Atorgar a Fills de Francesc Sabater, una prònoga 
de sis mesos en la vigència del pennfs que li fou con
cedit per subsbtuir aparadors i lliuda1s, i piutur un 
rètol i la façana a la botiga de la casa n. 0 20 dc la 
Ronda de Sant Peie i n. 0 13 de la Plaça d'Urquinaona. 

- Legalitzar la reconstrucció d'una paret de tanca 
que J. Sariola IHl practicat a ~ terreny que ::~fronta 

amb el Canú fondal de Lourdes, damunt dc.l carre1 de 
Panamà, i imposar-li nna multa de 50 ptes. 

- Denegar el permís sol·licitat per Ramona Agea 
Rumbau, eu nom propi i com a maxe i legal represen
tant dels seus fUls menors d'edat Manuel, Maria I.luïsa 
i Josep M:.n Abós Agea, per construir un edifici torre 
al solar que posseeixen, situat al carrer del Dant. 

- Eu mlh-its de la reclamació formulada per Con
cepció Lloberas Sabaté, doll1Íciliada al canei de Bar
baià, 11.0 9, pnmer pis, primeJa i segona porta, i de 
confonnitat amb allò que consigna en el seu iufonne 
l'Agrupació primera rlcls ~veis Tècnics Mw1icipals, 
ordenar al prop1etari del Cineillatògraf Ba.:celona, esta
blert a la planta baixa d ... la susdita casa, com també 
a la de la u. 0 26 del carret Nou de la Rambla, que arren
qui totseguit els rètols-baudera d'r'8o metres i 2'50 de 
volada, respectivament, que, sense perm1s, i amb con
travenció a allò que disposa l'art. 134 de les Ordeuances 
umnicipals, ha instal·lat a les façanes de les esmenta
de:s cases; i preve1úr-li que, en el cas d'incompliment, 
sens perjudici d'ésser-li imposat fins el màxim de multa, 
s'adoptaran tot.cs aquelles mesures coercitives que 
siguin procedent.,. 

Cultura 
Aprovar el comt,te justificat del director de l'Es

cola Municipal del Mar, relatiu a la inversió de la quan
titat de 500 ptes. que ii fou lliurada per ate11dre les 
despeses de material i neteja de l 'esmentada Escola. 

- Donar l'aprovació al compte justificat del direc
tor de l'Institut Mwlicipal de ViHajoana (Deficients), 
relatiu a la invers'ó de la quantitat de 125' .JO ptcs., que 
li fou lliurada per atendre les despeses de viatges de 
professors i alumnes de l'esmentat Institut. 

- Procedir per administració a l'execució de les 
obres necessàriE-s per a la reparació del terrat del Palau 
de Pedralbes; encarregar la seva realització a l'Agru
pació desena de la Sots-Direcció d'Arquitect.ura i Ur
banització, i aplicar la quantitat de 6,500 ptes. a què 
ascendirà la dita reparació, amb càrrec a la part. 395c 

del Pressupost de 1931. 
- Havent-se acordat per l'Ajuntament, en 29 d'abril 

de 1930 i I .r d'abril proppassat, fer ofre11a a l'escultor 

Josep Llimona del primer exeiUplar de la Medalla dc 
la Cjutat, pre11dre el següent acord : I .r Procedir a 
l'acunyació dc l'esmentada medalla, segons u1odel apro
vat per l'Ajw1tament, i encarregar els encunys i l'encu
nyació a l'industrial especialitzat en aquests treballs 
Eduard Ausió; destinar-lli la quantitat dc r,Soo ptes., 
amb càrrec a la part. 57 del Pressupost dc I<)Jt, pro
rrogat; que per la Comissió de Cultura siguin fomm
lades les bases que ban de regular successives concessions 
de la Medalla de la Ciutat als ciutadans que se'u facin 
mereixedors. 

- Aprovar la relació relativa als alwnnes becaris 
procedents de les Escoles Complei11e11tàries d'Oficis, 
perquè, basaut-sc amb la mateixa, puguin pagar-se les 
quautitats que s'indiquen en concepte de pensió, i que 
importa nn total de 4,875 ptes.; que es diposiü a la 
Majordomia la quantitat de 5.125 ptes., perquè. mit
jançant l'autorització del President de la Comissió de 
Cultura, puguin pagar-se les factures dc llibres i ma
terial necessaris als becaris; i que les quantitats esmen
tades anterionne11t s'apliquin a la part. 345 del Pres
supost de 1931, prorrogat. 

Eixampla 
OBRES PÚBLIQUES 

Aprovar l'acta i el pla de delimitació d'un tros d'an
tic camí, perllongació del carrer de \'iladrau, comprès 
entre les Yies del ferrocarril del Xord i el carrer de 
Martí :\lolins; disposar que es publiqui al Butlleil Oficial 
que aquesta Mwlicipalitat ha començat C..'1pedient per 
a declarar sobrant. dc via pública aquell tros de camí 
per tal que, dintre del termini de deu dics, puguin Ior
mular-se. pels que tinguin dret a fer-ho, les reclama: 
cions pertinents al cas. 

-Autoritzar els senyors que tot seguit s'esmenteu. 
per reconstruir les voreres de les segi.lents !inques, i 
aplicar les quantitats que li correspon abonar a I'Ajw1· 
tanlent, com a cooperació a les obres que s'atorgueu. 
amb càrrec a la part. 99 del ngent Pressupost d'Ei
xampla: a Francesc Molins, les de les n.8 25 i 27 de 
l'Avinguda dc Místral; a Josep Amargós, la de la n. 0 65 
del carrer de Sant Martí; a Francesc Molius, la de la 
n. 0 28 del de Vilamarl; a Josep Amargós, la de la u. 0 77 
del de Sant. Qninti; a Joan Olivella, les dc lc..c; n. 0 I lS 
del de Nàpols i 11. 0 414 del del" Consell de Cent; a J.luís 
Augé, les de les u.e 33 i 35 del del Parlanlcut; a J. l\1." 

Casanovas, les dc Ja 11. 0 405 del de València i u.R 432 i 
434 del del Consell de Cent. 

-Comunicar al Jutjat d'Instrucció del dislril'te del 
Sud que aquest. Ajw1tament renuncia a ésser part eu 
el smnari que instrueix per danys a una farola de l'en
llumenatge públic. de propietat d'aquest Municipi, em
plaçada a l'Avinguda de 1llistral; i que l'import dels 
desperfectes de referència ascendeL"r a la quantitat de 
423'4o ptes. 

- Aprovar l'acta de la subhasta relativa a les obres 
de pavimentació del carrer d'Almogàvers, entre els de 
Sicilia i Marina, i adjudicar-la definitivament a la so
cietat anònima Pedres i Ciments, per la quantitat de 
31,300 ptes. 

- Procedir, per la quantitat de 597'13 ptes., que 
s'aplicarà a la part. 47 del Pressupost d'Eixampla 



54 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

de 1931, prorrogat, a la instaHació de quatre bombetes 
dc 50 bugies, en braç sobre pal dret, i al canvi d'empla
çament d'una repisa existent al carrer de Joan Torras. 
entre el de Sant Andreu i el Passeig de Torres i Bages. 

- Iustal-lar, sota el pressupost de 466'27 ptes., que 
s'aplicarà a la part. 47 del d'Eixampla vigent, a la 
instal-lacjó dc tres bombetes de 100 bugies, en braç 
sobre pal dret, al carrer de Vila i Vilà. 

- Disposar que, sota el pressupost de r92'99 ptes., 
qnc s'aplicarà a la part.. 47 del d'Eixampla de 1931, 
prorrogat, s'instaHit1 dues bombetes de 50 bugies, sobre 
rcpisa, nl carrer de Mont-peller, entre la Plaça del Mer
cadal i el carrer de Bascònia. 

- Procedir, per la quantitat de 347'16 ptes., que 
s'aplicarà a la part. 47 del Pressupost d'EL-..:ampla 
de T93I, prorrogat, a la instal·lació de tres bombetef; 
de 50 bugies al carrer de Montmany, entre els de Sant 
Lltús i 'l'ravessera. 

- Autorit1,ar Daniel Guasch per l'arrancameut de 
l'arbre del carrer de Vallhonrat, eu front a la casa 
construïda a la cantonada al dit carrer i al de Mar
quès del Duero, 11. 0 151. 

- Atorgar autorització a Josep l\1.3 Ubach per 
l'arrancament de l'arbre emplaçat davant de l'establi
ment nomenat •Estació Drcssauest , situat al carrer del 
Marquès del Duero, n.s 25 i 27. 

- Desestimar la proposició de preu formulada per 
Enric Isent per a l 'e-xpropiació de la finca n. 0 74 del 
carrer dc Sicília, cantonada a la carretera de Mataró 
o carrer de Pujades, i Meridià, eu la part afectada 
per l'obertura dels dits carrers; aprovar la fulla de va
loració pel perit municipal, arquitecte encarregat de 
l'Agrupació tercera dels Serveis Tècnics Municipals, 
relativn a l'expropiació de la part de la finca de què 
es tracta; í disposar que es lliuri còpia de la dita fulla 
dc taxació a I 'esmentat propietari, perquè, dins el ter
mini dc quin~e dies, manifesti là seva conformitat o 
cliscrepltncin amb la dita valoració. 

- A provar el compte de la Companyia General de 
Cotxes i Automòbils, pels senreis d'automòbil prestats 
durnnt el quart trimestre de l'any passat a la Comissió 
d'Eixampla, i que es pagui l'esmentat compte, que 
importa la quantitat de 193'20 ptes., amb càrrec a la 
part.. 67 del Pressupost d'Eixampla del 1931, prorrogat. 

- Procedir, sota el pressupost de 6,537'6o ptes., 
que s'aplicarà a la part. 103 del d'Eixampla de 1931, 
prorrogat, per la contracta de conservació de l'arbrat, 
a realitzar les obres necessàries per fer desaparèixer els 
jardinds construils juut als bordons dels passeigs late
rals dc I'Aviuguda del 14 d'abril, des del Passeig dc 
Gràcia fins a la Plaça d'Urgell. 

- Ampliar els acords consistorials relatius a la re
constmcció de voravies als carrers de l'Eixampla, úni
cament eu el sentit de fer extensius els beneficis de la 
cooperació llLlUlicipal establerta a tots els propietaris 
que s'hi vulguin acollir, encara que es tracti de vora
vies de primera construcció, sempre que es subjectin 
a Ics condicions tècniques aprovades; concedir a P. Fer
rer i Camps pcnnis per constnúr la voravia correspo
nen t. a la casa u e la seva propietat u. o xo I del carrer de 
Castillcjos, :xtunfrò. al d'Almogàvers, u. 0 92, i auto
ritzar-!o per fer-hi un gual; i que la quantitat que l'Ajtm
tament. ha. d'abonar com a cooperació a la referida 
obra, es pagui aml) càrrec a la part. ro3 del Pressu
post d'llixampla de 1931, prorrogat. 

OBRES PARTICULARS I PERSONAL 

Ordenar el que segueh:: 
A Assumpctó Torrabadella, que eu el termini de 

tres mesos doni total compliment a l'acord del 6 d 'agost 
de 1929. pel qual se li manà que p.cactiqui, a la casa 
n. 0 t35 del carret de Pallars, le:, obies que en el referit· 
acord es consignen. 

A Jau mc Gustà, en representació de les seve::. filles 
Maria i Rosa, que sol·liciti la legalització de les obres 
que ba pmcticat a les cases n. • 43, 45, 4 7 i 49 del can er 
cJc Provençals, i imposar-li una tmuta de so ptes. 

A Ricard Falguera, que en el tennin.i de quinze dtes 
sol·liciti la legalització d'unes obres que ha practicat 
sense pennfs a la casa u. 0 59 de l'Avinguda de Mistral, 
i i1Uposar-li tma multa de 25 ptes. 

A Francesc Masip, que eu el termini de quinze dies 
sol·liciti la legalització de les obres realitzades sense 
permís a la casa u. o 4 del carrer de Rogent, i imposar-li 
una multa de so ptes. 

A Ramon Soteras, que corregeixi les deficièncie!> 
comeses a la casa que ha constnüt al carrer del Dos 
de maig, n. 0 324, i imposar-li UIIa multa de 50 ptes. 

A Josep Visa, que en el tenniui de quinze dies sol
liciti la legalització de les obres realitzades sense permfs 
a la casa n.0 236 del carrer d'Aragó, i ituposar-li tma 
multa de 25 ptes. 

A Antoni Sancho, que sol·liciti la legalització del 
cobert que ha construït a nn carrer situat prop del de 
Vidal, i iutposar-li nna multa de 50 ptes. 

A Joan Paitó, que en el ten:nini de quinze dies sol
liciti la legalització de les obres efectuades a la casa 
n. 0 147 dcl carrer del Marquès del Duero, i imposar-li 
una multa de .;o ptes. 

A Miquel Valls, que corregeixi les inflaccions co
llleses en les obres de reforma practicades a la casa 
11.

0 272 del carrer de Castillejos, i que enderroqtú el 
cobert que p<:'.r habitar-hi ha construït al fons de la 
pròpia finca. 

- Imposar, per e-xtralimitacions cotneses, les se· 
giicnl'l multes : De 50 ptes., a Miquel Sans i Miqucl 
Valls, i dc 10, a Joan Casamitja.na. 

- Denegar a Agustina Camps el permis que té 
sol-licitat per reparar el tenat de la casa o. 0 24 del 
caner de Josep M:assames. -

- Per haver practicat Joan Sanés obres sense 
permís al carrer de la Independència, imposar-li, en 
concepte de sanció pet la infracció comesa, el 1ecàrrcc 
del 100 pet 100 dels drets de pemús satisfets. 

- Denegar a Jesús Viza el perrnfs que té sol·licitat, 
eu nom de Josep Mas, per reconstluir la cobe1i:a d'ruxa 
dependència que hi ha al terrat de la casa n.<• 2 del 
Passeig de Sant J oau. 

Proveïments 

Procedir p(:I atltuiuistració al cobriment de l'espai 
del centre Ü<:'ls cortals d'espera, situats davant de les 
voreres lat erals de la nau de moltó, a l 'Escorxador 
general, per la quantitat de 6,33s'72 pte.->., que s'abbnarà 
amb càrrec al Pressupost extrao¡ditxari de Liquidació 
de l'any 1~25-26 (rv-4.'-J99). 

- Efectuar per concurs la construcció d'ruxa mar
quesina a la façana sud de Ja nova uau on es mata 
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bestiar bovi a l'Escorxador general, a l'objecte que 
pugui éssc1 utilitza<la pel personal de tripa i! es per fer 
les manipulacions corr<"sponeuts al seu comès, i destinar 
a la dita obra la quantitat d'u,og4'6o ptes., que s'apli
carà al Pressupost ext raorilinali en Liquidació (n' -.¡l-199). 

- Realitzar per concurs la construcció i col·locació 
de vint jocs de portes de fusta de dues (ulle~. per a la 
nova nau de bestiar bod a l'Escorxador gE-neral, i des
tinar a la dita despesa la quantitat de 10,696' .¡o ptes., 
que s'aplicarà al Pressupost eÀ'i:raordinari cu Liquida
ció (IV-4.L1g6). 

- Encarregar a Ant01ú Batllori el subministrament 
cle cent tones de llenya de plàtan, per al socanimameut 
de porcs a l' nscorxador general, per la quantitat de 
6,ooo ptes., que :.'abonarà amb càrrec a la part. 105 
clel Pressupost de l'any J931, pronogat. 

- Atorgar a Antoni Aleix una pròrroga d'un any 
pei acabar les obres del Mercat del Pervindre. 

-. Concedir pennis a Maria Gulart per vendre catu 
a la seva botiga del carrer de Padilla, u.0 16.¡, tota ve
gada que el peruús que es va concedir a Angela Bernau 
ha estat .cemmriat per aquesta, i acceptar la ren(mcia 
feta de la concessió de venda de cam flesca dc porc, 
i disposar que en el dit establiment sols es podrà vendre 
els articles compresos en la denominació de carnisseria. 

Urbanització i Reforma 
Exposar al públic, pel terme dc Yint dies hàbils, 

el projecte dc modificació de rasants del carret dc Ru
beus, des del carrer de Kostra Dona del Coll fius al de 
J.\'Iora d'Ebre. 

- Destinar In quantitat de 264 ptes., nmh durec 
a la part. 413 del Pressupost de 1931, prorrogat, pel 
a la replantació dels arbres que falten al carrer d'Arrabal 
i a la carretera del Cementiri de Sant Gc1 vasi. 

- Incoar expedient d'e1.-propiació forçosa de la 
fi uca propietat dc J oscp Pladelloreus, situada al carrer 
de l'Alzina, n.• 7 i 9, totalment afectada pel caner O 
del Pla d'enllaços aprovat eu 25 d'octubre dc 1917, 
i acceptada pel propietari la valoració formulada pel 
perit de l'.Aduunistració municipal, i tenir per fixat 
de comú acord, en la quantitat de 39,996' 35 ptes., inclòs 
el 3 per roo d'afecció, el preu de la finca que s'expropia. 

- Adjuclicar dcfiuitivament a Antoni Moti11é Sibil 
una parceH a procedent del camí del Lladou!'r, <'ntre 
els carrers dc I,nforja i M:adrazo. 

Majordomia i Compres 
Aprovar les relacions justificatives de la inversió 

de les quantitats de 2,ooo, 5,1I6'23, 570, tSz' so, 2,ooo, 
3.5oo, 182' so. 3,ooo, 483'75. 489'27, 1,9oo, 26o, 2,ooo, 
489'27, 756'75, 186, 58'3.5, 219'6o, 1,16]'75 i l,Oúo'6o pes
Setes, que foren posades a la disposició del cap del Nego
ciat dc Majorclon~!a, per al pagament dc petites despeses. 

Parc i Palaus de Montjuïc 
Denegar la instància de Josep M.a l,lobet., obrant 

eu nom de Pujades i Llobet, en la que demana que els 

sigui venut o llogat el solar sobre el qual està emplaçat 
l'edifici que c11 la passada Exposició fou dcstiual a 
Pavelló de l'Oli d'oliva d'Espanya. 

-Disposar qne es concedeb.i. a la Direcció dc rates 
públics i Arbrat un crèdit d'import 2,ooo ptes., per a 
la compta dc clín~rsos materials durant la pròxima 
quinzena, amb e:\ ne..: a la part. -rz 1 del vigent Pres
supost mmdcipal. 

Circulació 

Atorgar, n precari, a Josep F.lias Fout, peHnfs per 
estahlb·, al carrer uc Balmes, entre Ja Ranela dc la 
Universitat i el carre1 de les Corts Catalanes, i davant 
de l'edifici on estigué situat l'antiga Oficina Central 
de Telègrafs, el cap dc línea per la conducció dc viatges 
d'Esparrague.a a Bruceloua, en el beu entès que els 
\Tellicles uo podt an romru1dte en aquell indret més que 
trenta minuts, que hawrut d'atenir-se a les indicacions 
de la Guàrdia Urbana, i que aquest pemlfs pochà ésser 
modifkat o tclirat quan així ho aconscllitt les circlllus
tàncies a judici de l'Alcaldia, i, en tot. cas, n les JCSultes 
de les disposicions del Reglament de Circulació, avui 
en estudi. 

- Aulorib:ar Vèlix Roura GuHart per subsliüur 
per un òmnibus rle tracció mecànica el que possccLx, 
de tracció animal, pel servei d'estacions i molls; quant 
al situat, haurà d'obeir les indicacions de hl Guàrdia 
Urbana, sense que aquesta autorit?.ació creï cap dret 
a favor dc l'interessat, car es concedeix a precari, 
i per mentre es porta a terme la reglamentació general 
de Cuculació nrbaua. 

- Expedir <'nrnet municipal de co1 ductor d'au
tot~-xi, per ICtJJtir les condicions reglamentàries, a Ma
nuel Arnau, Josep Homs Albiol, Xavier Arnalot, J03n 
Canut Sena, Josep Martluez Tor.ren10rell, JoSl'P P"ralts 
Font, Pere Miró Boada., I.lo1enç Jua11 'l'onents, Joaquim _ 
López Pérez, Albert Costel Sauz, Josep Pnlg Busquets, 
Miquel Malo J,abauda, Andreu Ruiz Bueno, Pau Benítez 
I.orenzo, Rodolf Oliva Barraquer, Enric Taberner 
Sanclto, Antoui Oliva Codourin, Joan Ro\'ira Pijoan, 
1\[aria Ciòrdia Gomez, Carles ¡\[aturana dc la Rosa, 
J.\'Iru1uel ).[arlúJ, Ramon Oller, Antoni Fernàndcz, Josep 
Aynó Paich, Miquel Lorente; Francesc Llucllcs, Autoni 
Tarrasa, Blas Ah•aro i Lhús Doyen. 

- Desestimar les instàncies produïdes per J oau 
Pàmies J orrlà, J, luïsa Roselló Clavera i J oscp Carbonell 
Garcia, en les que demauen que els sigui ~xpcdit el 
corresponent caweí Jutmicipal dc conductor d'auto
taxi, per no comptar cap del recurrent amb l'edat. que 
detenuiua cl Reglament de Cüculació Urbana i Intel
urbana. 

- Resoldre que es tinguin per desestimades les 
instàncies produïdes per Rafael Sans !usa i Francesc 
Grau Maest:Ie, en ks que den1anen que se'ls expedeixi 
el corresponent. carnet mmricipal de conducció d'auto
tiD.-is, per tal com no porte11 els dos anys d'antigui
tat reglamcnt.:1rin eu la possessió de llurs certüicats 
de comlncció. 

- I,egalit.zar els noms de les llicències nnmicipals 
_de circttlació corresponents als autotaxis seuyalats 

amb les marques •B111sier B-33029 i $Erskinct B-26og6, 
a favor de Domènec A ,·euti Toues i Francesc l"~'igueres 
Cendra. 



s6 CASETA MUNTCIPAL' DE BARCELONA 
' 

Proposicions 

S'aprovaren les següents, signades pel:, ciutadans 
Regidors que es consiguen: 

Del senyor Casanovas, intetessant que es cedeixi a 
la Uui6 de Vinyaters el Palau de Projeccions, per al 
proper dia 21 de febrer, per no poder aquesta celebrar 
l'acte el dia que inicialment s'havia fixat. 

Dels senyors Vilalta, Giralt, J ové i Pellicena, inte
ressant que l'Ajlllltameut e" dirigeixi al "i\Iinistre:: d'Ri
senda, perquè es servetx1 dictar la dtsposició legal lle
cessària reconeixent· qne els preceptes del R. D. de dit 
Ministe1 i dc data 3 de nov~..mbrc de 1928, s'han. d'en
tendre subsistents, pet tul com no són més que ~ma 
ampliació i co1uplement dels preceptes del llibre St:!gou 
i del cap. x.' del títol 6. ~. delllib1e opnmer de l'Estatut 
municipal, als quals les Corts Constituents luu1 donat 
caràcter dc llei en ratificar el Decret del Govem pro
visional tlc la Rt!.públíca de r6 de juny de r931, i la 
seva ftllta d'aplicació produiria greus pCijudicts als 
inl:'crí:s!'los econòmics clels Ajuntaments, raó per la qual, 
segons el Decret de 30 dc maig i Ue"i de 9 de setem
bre de 193 r, uo ha estat. feta cu matètia d'Hisenda Ja 
rt'visió dc l'obra leg1slaliva de la Dictadura. 

Del senyor Ventós, petquè es ratifiqui la sol·licitud 
que, a proposta de la Comjssió d'Eixampla, elevà l'Al
caldia al Covem de la República, amb data 25 del 
concut, dl'tllanan.t que el senyor Mmistre d'Hisenda 
dieU tUia disposició que ordeni a la Delegació d'Ri
senda de Barcelona la com.pcnsactó de les quantitats 
que l'Ajuutmuent hagi de satisfer a la Hiseucla central 
en concepte de reversió, fius a la SUllla de 2.826,343'83 
pessetes, que la susdita Delegació d"Htsenda aco1dà, en 
3 de desembre de 1930, que fos tornada a l'Ajtmtameut, 
per ingrés indegut a Contrihudó tuban.a, en lloc d'haver 
estat fet. el compte d'"D:íx:ampla, i que per l'efectivitat 
de la disp<)sició que es sol·licita, es rlonín les otdres 
oport.uues a la Delegació de Barcelona, perquè, com
plintentant-les, notifiqui a l'Ajmltament les quantitats 
que, pt'r tevecsió de les finqne:s de la wna d'Eixampla, 
vagin ~;uccessivament compensant. aquella quantitat, 
fins a la seva total cancel·lació. 

Dels senyors Pla, VelUin, Domèuech i Giiell, interes
sant que la nece;,gitat de posar en mlllors cottdicion::. 
uigièlúques barriades tnsalnbrc., de la c.utat, a ft d'evi
tar en allò que sigtú possible la repetició de casos de 
malalties exòtiques ocorreguts fa poc temps, ha obhgat 
a fer detefminades despeses, entre les quals hi ha la 
creació d'wt:.\ bngada espectal destinada a la destatit
zadó d'aquelles barriades; per atend.ce les dites des
peses cal que es destim nua quantitat, i , per tant, es 
proposa que es posi a clisposictó del Tinent <l'Alcalde 
Pfesirlenl de la Comissió de Governació la quantitat 
de 7v,ooo ptes. per al pagament de les despeses d'a
quella indole, des de 21 de desembre de 1931 fins a 
31 de març de 1932; quautitat que serà aplicada al 
Pressupost e~1:raordtnari de la Dècima (x-3.r-8.a), segons 
infotme <l'Intervenció. 

Delc:~ seuyors Casauova.'l, Giralt i Bausili, intcressau.t 
que es ccdeixlu plantes i tomatges en la forma acostu
mada, als matancets, amb motiu de la festa que han 
de realitzar el dia 13 de febrer proper, al local social 
de l'Ocell de Foc. 

Dels senyors Casauovas, Saut.amaria, Pelliceua, Gi-

ralt, Velilla 1 Jové, perquè l'Ajuntament de Barcelona 
acordi figwat en l'edició de la vida municipal del món 
que publicarà la Unió Internacional de Ciutats i Viles, 
en ocasió de celebrar-se e1 Congrés Intemacional d'Ajun
taments n la ciutat de I.ondrcs, en el p10per mes de 
maig, i qne en la dita obra la ciutat de Bmcelona fi 
guri en quantitat apiOxtmacla de vint pàgines; en cou
seqüència, fixar la quantitat de 5o,ooo ptes. per a la 
despesa indicada, amb càrrec a la consignació qne, 
preYi informe de Ja Intervenció municipal, senyali la 
Conússió d'Hisenda. 

Dels .,enyors Santamatia, Cabré, Ollé, Nouell, Ca~a
novas i Puig i Mouné, interessant que, per les 1aons 
exposades en el coo d'aquesta propoSlció, es realitzin 
les obres modificant el projecte de «conshucci6 de nous 
llocs 1 trasllat d'altres al MCI·cat d'Hortat, ap1ovat 
clefinítivameut el 20 de febrer del passat any, cu el 
sentit que quedi sense efecte la construcció dels nou:> 
llocs, que en el elit projecte ftguren com de nova Ct;(·ació; 
que e:s comuniqui el. present acord a Ja Secctó faculta
tiva corresponent, per tal que procedeixi a allò que es 
disj?osa a l'extrem anteriot, així com a la valorítzació 
dels pe1jucHcis que aquesta modificació pugui causar 
al contractista, quantitat que h serà abonada, junt amb 
la liquidació cle les obres, prêvia la conformitat del con
tractista i l'aprovació de l'Ajwltarneut. 

- Fou llegida tma altra proposició, signada pels 
SCilyo.rs Casanovas, Santamaria, Duran i Guàt·clia, Ve
lilla, Jové, Gitalt i Grisó, perquè s'acordi sol·lici.tar del 
Govern de la República que, d'acord amb el seutit del 
seu De<:.ret relatin a la dissolució dels Jesuïtes, es dicti 
una disposició lliurant a la ciutat de Barcelona els edi
ficis de la dita ordte que hi ha ex:i.,tents, pet· a (lestínm
lo~ a in;.títuclons.docents. (Posada a votació, fou apto
vada per 29 vots contra TO. Votaren a favm, els se
uyors Aunengol, .Bertrm1, Casanellas, Casanovas, Costa, 
Domènecll, D uran, Escofet, Giralt, Glis6, Herèdia, 
Huguet, J ové, Ollé, Pla, Puig i Monné, Ruiz, SalY!\t, 
Sànchez, Santarnaria, Ulled, Vàchier, Veillla, Vilalta, 
Veu.talló, Ventós, Vinyals, Xrrau i el Prestdent; i en 
contra, els senyors Alomar, Amat, Bausili, Brasó, Ca
sals, Llopart, Nouell, Pellicena, Sagarra i Solà.) 

-- E:. donà compte d'una altra, signada pel Eenyor 
E;cofet, interessant que l'Ajtmt ament de Barcelona 
atorgui lll1a subvenció a la senyoreta Daniel per con
tribuir a les despeses del viatge que ba de fer a Paris, 
on prendrà part en el Concurs Internacional de Bellesa, 
en la quantia i fonna que e:; set veixí determinar la 
Comissió d'Hisenda. (Fou aprovada, i s'acordà, demés, 
que passés a la Comiss.ó d'II1seuda, per al senyalament 
de consignació.) 

- Així mateix es llegí una altra proposició, signada 
pels scnyo.rs Giralt, Ulled, Herèdia, Pellicene, Ruiz, 
Santarnaria, Solà Caiiizarrs i Huguet, perquè l'Ajun
tament acordi fer constar Ja seva protesta contra la 
proposició de Ja minoria d'Hsquerra Republicana de 
Catalunya a les Corts, de la seva resolució, se~ons afjrma 
la premsa diñ.ria d'avui, de portar a les Corts w1 projecte 
de llei d'mhabilit ació de Regid01s que haguessin actuat 
fins el !4 d'abril danet i dels funcionaris nomenats 
clintre del mateíx: període, tota. vegada que pel que fa 
als Regidors, l'única font respectable és el sufragi, i pel 
que es contrau als funcionaris, el complinumt del seu 
dewe, sense atend1e llurs opinions politíques. (Posada 
a Yotació la precedent proposició, fins on dtu «14 d'abril 



GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 57 

darren, fou rebutjada per 29 vots contra 13. Vota.o:cu 
en contra, els senyors Aragay, Armengol, Bertran, 
Casanellas, Casanovas, Costa, Domènech, Duran, F..s
cofet, Giralt, Grisó, Herèd.i.a, Huguet, Jové, Marlés 
O!lé, !'la, Puig i lionné, Ruiz, Salvat, Sànchcz, Ulled, 
Vàclúec, Vilalta, Ventalló, Ventós, Vinyals, Xlrau i el 
P..:es1dent; i a favor, els senyors Aloruar, Amat, Bausili, 
Brasó, Cabré, Casals, Llopart, Nonell, Pellicena, Santa
maria, Sagan-a, Solà i Velilla. = Posada a votació la 
part de la ptaposició des d'on diu ri dels fuJJ.cionaris 
nomena.ts ... & fms al final, donà el següent re!:>ultat: 
Votru:en a favor, els senyors Alomru., Amat, Bausili, 
Brasó, Cabré, Ca.,als, Domènecb, Gtralt Grisó, Herèdia, 

Huguet, Llopart, Nonell, Pellieena, Ruiz, Sal\at, San
tamana, Sagana, Solà, Ulled, Velilla. Total, 2r. I en 
contia, els senyor., Aragay, Annengol, Bertran, Casa
nellas, Casanovas, Costa, Dwan, Escofet, J oTé, :r.Iarlés, 
Ollé, Pla, Puig i Mouné, Sànchez, Vàchier, Vilalta, 
Ventalló, Vt!utós, Vinyals, Xinu j el President. Total, 
21. Seguidament es procedi a Totar la urgència de 
l'assumpte a què la ptoposició es refereix, 1 el resultat 
fou igual que el de l'anterior, però, prommciant-se cls 
que votaren en aquella en contra, a favor; i en contia, 
els que ho feren en pro. = Atès aquest resultat, va 
quedar pendent de votació, per a la sessió pròxima, la 
darrera pru.t de la proposició.) 

Alcaldia 
Assumptes de caràcter reglamentari que ban estat 

aprovats per l 'Alcaldia, en virtut de l'acord pres per 
l'Ajll11tament el dia 24 d'abril de 1931. 

Foment 
OBRES PARTICULARS 

Atorgar els següents permisos: 
A Josep Bloret, per a eixamplar dos locals a les 

cases n.8 25, 27, 29 i 31 del carrer de Guitert i n.• 26, 
28, 30 i 32 del de Villajoiosa. 

A Serafí Rius, per a canviar un tub de desguàs 
a la casa n. o 20 del carrer de Sant Pau. 

A Deogràcies Sàncbez, per a canviar enrajolats a 
la casa u. 0 154 del carrer de Menèndez y Pelayo. 

A Lluís Casas, per a tancar, amb embà, ll11 terreny 
situat al carrer de la Verge de Montserrat. 

A Balbina Torregrossa, per a legalitzar obres fetes 
a una casa al carrer del Repartidor. 

A Emllia Casals, per -a enrunar una paret, i cons
truir una casa de baixos i dos pisos, a la Riera d'Horta. 

A Domènec Castellet, per a construir una paret de 
tanca al jardí de la casa n. o 19 del carrer del Mestre 
Dalmau. 

A Francesc Saumell, per a aparedar una oberrura 
a la façana d'una casa del carrez de les Tàpies, i reparar
hi uns arrebossats. 

A Joan Ramírez, per a practicar obres d'ampliació 
i addició a la casa n. o 98 bis del carrer de Sant Salvador. 

A Joaquim Gomar: per a construir la vorera de 
davAnt de la casa n. 0 122 del carrer de la J ota. 

A Francesc Company, per a addicionar un pis a 
la casa n. 0 19 del carrer de Tirso. 

A Josep Freixenet, per a practicar una obertura 
i modificar-ne una altra a la façana de la casa u.o 7 
del carrer del Sol. 

A Joaquim Gual, per a reformar un pis i practicar 
tmaobcrtura a la casa n. o 73 del carrer Nou de la Rambla. 

A Francesc de Font Pedrosa, per a practicar obres 
d'ampliació a la casa n. 0 40 del carrer de Copèrnic. 

A Tomàs Vendrell, per a practicar obtes de refonno. 

i ru.npliaci6, i addicionar quatre pisos i un mirador, 
a la casa 11.0 3 del carrer de Sant Medi. 

A Felip Ferrer, per a construir un local al pati de 
la casa n. 0 1 del carrer do:: Gavà. 

A Josep Cabré, per a practica!. obres de refonna a 
ll11a casa amb façana als carre..-s de Baluard, Sevilla 
i Almirant AL-uda. 

A Josep Camps, per a instal·lar un generador de 
vapor, cinc electromotors i dos autoclaus vulcatútzado1s, 
a una finca que dóna al carrer de P1ovençals i el carui 
antic de València. 

A Perran M." Plana, per a instal·lar un muntacàne· 
gues i un electromotor als n .• 6or i 603 del carrer del 
Consell de Cent. 

A Josep Cararach, per a instal·lar un ascensor i un 
mWltaplatc;, i una caldera de calefacció, a la Clínica 
que té establerta a la Plaça de l'Estació (M. S. A.). 

A Elionor G1úteras, per a construir un clavegueró 
a la casa n. o 23 del carrer de la Perla. 

A Salvador Gal o fre, per a construir una casa i una 
paret de tanca a ll11 solar del carrer dels Xiprers. 

A Manuel Codal, per a practicat obres de reforma i 
ampliació i construir pru.et de tanca a la casa n. o 15 
del carrer de Pons. 

A Amàlia Fulladosa, per a construir un gual a la 
casa n. 0 12 del Passeig de la Bonanova. 

A Montserrat Trias, per a construir un edifici cHnica 
i ll11a tanca de pilans i reixat al carrer de Finestrelles. 

Per a construir guals : A :l!faria Gonzàlez, a la casa 
11. o 29 del carrer de Verntallat, i a Josep Balcells, a la 
n. 0 1 5 del del Guàrdia. 

Per a construir claveguerons : A Joaquim Sellés 
a la casa 11. o 30 del carrer de Lanuza; a Pere Fra mis, 
a la n. 0 4 del de Sèneca; a Isidre Isart, a la n. 0 14 del 
de Sagués; a Andreu Flgueras, a la n. o 79 del d'Agustí 
Milà; a Ricard Zaragoza, a la n. • 4 i 6 del de Descartes, 
i a Francesc Gari, a la u. o 7 del de Serrana. 

Per a construir magatzems : A Joan Pelegrí, a un 
solar del carrer de Portell, i a Isaac Sancbo, a la n. o 27 
clel de Vcrntallat. 

Per a construir cases, a solars que radiquen als 
carrers que s'esmenten : A Dolors Butcbaca, al dé 
:Manuel M.n de Sivatte; a Eduard Calvo, al de cinquanta 
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metres, cantonada al n. 0 I (Barriada de Can Dragó); 

a Francesc de P. Gari, al dc Serrano, cantonada ni de 

Sant Ferran; a Ferran Tomer, al de Torner (barriada 

de la Trinitat); a Serafina Enguiu, al de ::.\Iarian; a 

Al var Rovira, al de Jocs Florals, i a Manuel ~fora 

als dc Mariau i de I.ahèrnia. 
Per a practicar obres interiors : A Bernardí Onís, 

a la casa n. 0 r de l'Avin&'Uda del Marquès dc l 'Argentera; 

a Teresa Pujol, a la 11. 0 Too del carrer de Sarrià, i a En

riqueta Pujol, a la n. 0 10 del de les A.rrepentides. 
Per a practicar obres de reforma : A. Francesc :Ma

joral, a la casa n. 0 49 de la Riera de Sant ).Iiqu~:l ; a 

Antoni Vernet, a una amb façana al carrer de Sarrià, 

cantonada al d'Oriol Mestres, i a Francesc Gual, o. la 

n. 0 lJ de la Plaça de Cardona. 
Per a construir claveguerons : A Manuel Bayer, a 

la casa n. o t2 del carrer de Santa Coloma, i a J osep 

Preixenet, a la n. o 7 del del Sol. 
Per a construir cases, en solars que afronten amb 

els carrers qne s'esmenten : A Benjamí Sales, al de la 

Providència, u. 0 g; a Vicenç VHlanueva, al de Fines

tlelles; a Mercè Batlles Coll, a la Travessia de Sant 

AntOJú, cantonada al del Montseny, i a Dolors Barrull, 

al d'Arítjols. 
Per a insta l-lar electromotors : A Domènec Martínez, 

a la casa n. o 75 del carrer d'Olzinclles; a Enric Castillon, 

a la n. 0 71 del de ~Iw1taner; a Alfons Nagaro, a la u. 0 108 

del mateL'C carrer; a Josep Torrent, a la n.0 52 del propi 

carrer; a Estela Fernimdez, a la n. 0 II del de Maurici 

Serralúma; a Josep Mora, a la n. o 439 del de Provença; 

a Jawne Subitana, a la n.8 127 i 135 del de Casp; a 

Fermí Busquier, a la n. 0 46 del de Ta pioles; a Brns

tcnga i Subirats, a la ll. 0 451 del del Consell de Cent; 

a Pere Palau, a la n. 0 173 del Passeig de Sant Joan; 

a la societat anònima Indústries .Alberfot, a la n. 0 757 

del carrer dc les Corts Catalanes; a Elàdia Calatayud, 

a la n. o 149 del de Borrell; a Joan Pelatzi, a la n. o 26 

del Passatge de Bassols; a Miquel Carpena, a WJa de 

l'Avinguda del 14 d'abril; a Octavi Aguilar, a la n. 0 164 

del de Tamarit; a Jaume BP.ucr, a la u. 0 122 del de 

Casanova; a Lluís Escayola, a la 11.0 r.¡o del del Clot; 

a J. i R. Garcia, a la n. 0 71 del de Provença, i a Milria 

Llopis, a la n. 0 321 del de la Diputació. 
Per a traslladar electromotors : A J oau Chamue, 

de la casa n. 0 15 aln.0 62 del carrer de Rossend Au'1s; 

a Joaquima Teruel, del n.0 36 de la Ronda de Sant 

Pere a la n. 0 6 del de Bailén, i a Francesc Audeuis, 

del g8 i roo del dc Clacis al n .0 185 del de Muntaucr. 

Per a substituir electromotors : A la Societat Espa

nyola de Metalls Preciosos, a la casa n. 0 6 de l'Avin

guda de Frederic Mistral; a I,leonard de la Hija, a 

la 11.0 xo del carrer de Salvà; a la societat anònima 

Iudústries, a la n.0 8 del de Luchana, cantonada al dc 

les Corts Catalanes, i a Ignasi Orsola, a WJa del de 

la Verneda. 
Per a instal·lar calderes : A Joaquim Jover, a la 

casa n. 0 11 del carrer de l'Hospital, i a Dolors Estrada, 

a la n. 0 25 del de Berga. 
- Disposar que siguin tornats als senyors que a 

continuació s'esmenten, els clipòsits que constihüren, 

per l'arbitri de recomposició de ferms i empedrats, 

amb motiu de les obres de construcció, reforma i neteja 

de claveguerons que efechtaren a les cascs que s'ex

pressen :A Josep Tenas, a la u. 0 30 del carrer del Call, 

n. 0 9 del del Cid, n.s 4 i 9 del de l'Hospital, n.0 5 

del de l'Arc de Sant Agustí, n.• 15 i 17 del del Portal 

dc l'Àngel, a. 0 7 del carrer de Saut Pau, n. 0 4 del de les 

Sitges, i n. 0 5 del de la Palma de Sant Just; a Joan 

Orri, a la n. 0 53 del del Comte de l'Assalt; a Josep 

Parrero, a la u. 0 2 del del Comerç; a Joan Corominas, 

a la u. o 21 bis del del Peu de la Creu; a I,luc Boque, 

a la n. 0 10 del de l'Aurora, i a J oaquinl Xatari, a la 

n.0 19 del de Vistalegre. 
- Aprovar les relacions i certificacions valorades 

relatives a les subvencions atorgades a les persoues 

que s'expressen, per haver practicat les obres de cons

trucció de les \oreres de davant les cases que s'es

menten : A Antoni Turell, a les n." 44 i 70 del carrer 

~lc Feliu i Codina; a Francesc Molins Figueras, a les 

u.• 6, 9, 22, 23, 37, 39, 41, 42, 50, 54 i 56 de l'Ample, 

n.• 1, 3, 13 i t5, zr, i 23 del de Sombrerers, n. 0 12 de 

la Plaça de Montcada, n.• 12, 17, 20, 22, 2j, 31 i 33, 

21 i 23, i 65 i 67 del carrer cle Sant Lluís, n.• 30, 32 i 

3-~· 38, 40, .p, 42, 43, 45, 50, 6o i 62 del de Montmany, 

n.• 57, 6o, i 6z del de la Providència, 11.0 25 del de 

Scipió; a Joan Olivella Saumell, n.• 43, 45 i 47 del de 
Ramon i Cajal, n. 0 105 del de les F.scoles Pies, i 11.0 28 

del de la Unió, i a Francesc Cervantes, a WJa, sense 

nombre dels carrers del Treball i de Tolrà, cantonada 

a la Rambla del Canncl, n. 0 T.S del cle 'l'oirà, i n.• 15, 

14, 16, x8 i 20 de la Rambla del Carme!. 
- Tomar a la Companyia Barcelonesa d'Electri

citat la quantitat de 37,228'24 pies., ingressada a CaL'i:a 

per l'arbitri de reconstrucció i conservació de pavi

ments, amb motiu del pennis que li fou concedit per 

practicar obres de canalització als carrers de ::\iata, 

Marquès del Duero, Portal de Santa Madtona" Rambla 

dc Santa Mònica, Passeig cle Colom, Avinguda del 

Marquès de l'Argentera, Passeig de la Indl\stria, ras

seig de Pujades i catTer de Pere IV. 
- Aprovar les relacions i certificacions valorades 

referents a les obres de reconstrucció de les voreres de 

davant les cases que s'esmenten, efectuades pels senyors 

que es relacioneu: Joan Olivella Sawnell, a les n.• 532, 

534 i 536 del carrer dc 1Iuntaner, 11. 0 56 del dc Sant Lhús, 

cantonada al Passatge de Nogués, i n.• 28, 30 32 i 3-f. 

del de les Camèlies; Prancesc Molins Figueres, a les 

n.• 33, 35, so, 5 r, 55. 54, 56 i 58, 59, 63, 64" 65 i 67, 
66, 68 i 70 del de la Providència, u.• 45 i 48, 52 i 54, i 

s8 del 'de Montmany, n.• 59 i 59 bis i 62 de l'Alt de 

Sant Pere, n.0 104 del dc Sant Salvador, n.5 2 i 3 del 

del Descobriment, n. 0 192 del de Menèndez i Pelayo, 

i n. 0 47 dc l'Ample. 
- Tornar a les persones que seguidament s'esmenten, 

les quantitats que abonaren, en concepte d'arbitri de 

reconstrucció i conservació dc paviments, en practicar 

obres de construcció de claveguerons a les cases que. 

se senyalen : Joan Saba.té, a les u.• to i 12, 27, 29, 31, 

33, 35. 37, 39, 41, 43, 45, i 51 del carrer de Folgueroles; 
Joaqtúm Dain1au Ribó, a la n. 0 7 del de l 'Argentera; 

Joan Bertrn.u Brw1et, a la n. o 58 del dc Martínez cle 

la Rosa; a Joan Monti Reniero, a una sense nombre 

del camí de Sanillosa; !\Iateu Pla Mestres, a la n. 0 r35 

del carrer de Bertran; Agustí Fosalba, a WJa sense 

nombre del de l'Encarnació; Josep Bru Masdeu, a la 

n. 0 51 del de Gelabert; a Pasqual Puig Puig, a la 11.0 3 

del Vint-i-vuit; Andreu Figueras, a la n. 0 79 del d'Agustí 

Mil:\, i Ramon Nebot, a la n. 0 12 del d'Anmon. 

- Atorgar a la Companyia General d'Aigües de 

Barcelona, permís per p.cacticar obres de canalització 
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per conduir aigua als carrers Alegre de Dalt, Encarna
ció, Avinguda de Sarrià, Taquígraf Garriga i Sant 
Cugat del Vallès. 

- Tornar a les persones que tot seg1út es consigneu, 
les quantitats que abonaren, en concepte d'arbitri de 
..:econstrucció i conservació de paviments, en practicar 
la construcció de claveguerons a les cases que s'esm<::n
ten : Higini Negre, a la casa U.0 64 del Passeig de la 
Bona nova; Tomàs de Pala cio, a la n. o 6r del mateix 
Passeig; Josep Pla, a la 11. 0 3 del carrer del Bou dc 
Sant Pere; Josep Vila Corbera, a la n. o II del de Puig
greig; Celestí Foix, a la n. 0 33 del del Comte de l'As
salt; n :.Gmili Sol, a. la n. 0 37 del de Garona; Concepció 
i Dolors Farrés, a la n. 0 6 del del Marquès de la Qua
clto.; J oart Sardà, a la 11. o 19 del del Llobregat; Vicenç 
Vendrell, a la n. 0 24 dcl de Pi i Molist; Salvador Sagre
ra, a una sense nombre del de l'Algentera; Joan An
toni Meseguet, a la n. 0 9 del de Cardó; Lluís Bertran, 
a la 11. 0 43 del de Ciudad Real; Francesc Chlvas, a la. 
u. o 5 del de Bassegoda; Joan Sal vans, a una sense 
nombre del de Sant Gervasi; Anna Masseguer, a la 11. 0 63 
del de Pi i Molist; Francesc Paloma, a la n. 0 467 del 
dc Padilla; Pere Garcia, a tma sense uombre de la 
Plaça de Mons; Joan Basany, a la n.0 5 del carrer 
del Rector Voltà; Joan Marca, a la 11.0 S del de Gomis; 
Miquel I.lovera, a la n.0 r2 del de :Noguera; Joan Grau, 
a la. tt. 0 r8 del de Xereç; BouaT"entura Estrada, a la 
11. 0 rg del de Jordà; Francesc Castelltort, a. la n. 0 28 
del de Folgaroles; Josep Aymamí, a la n. 0 27 del de la 
Riera BaL'\:a; :Magdalena Brosa, a la n. o 65 del de 
Rios Rosas; Josep Tenas, a la n. 0 16 del .Major de Sar
rià; Antoni Osteve, a la n. o 30 del de Zola; Josep Llovet, 
a Ja. n. o r del de MoliJts; Autouí Solé, a la n. o 354 del 
de Muntaner; Joaquim Closes, a uua sense nombre del 
de la. Travessem de I,es Corts; Manuel Terme, a. una 
altra sense n on1.hH: del de Rolanda; a Miquel Busca10us, 
a la ¡1. o 20 del de Sant Armen gol, i a Josep Pontiguela 
a In tt. 0 5 del de Salvadors. 

- Ant.o1·ítzar la Catalana de Gas i E lectricitat per 
efectuar esteses de cables als carrers de Viladamat, 
València, Padilla, Agregació i Dos de maig, fins al dc 
In Independència; i a la Companyia Barcelonesa d'Elec
tricitat, als de L'Atlàntida, Mallorca, Poutevedrn, 
Mònac, BaL" de Sant Pere, TalleJs i Ramelleres. 

- Aprovar les relacions i certificacions valorades 
rdath·cs a les sub\' encíotlS atorgades, per les obres de 
reconstmcció i ampliació de les ,·oreres de davant les 
cascs que s'esmenten, als senyocs que s'expre5Sl.n: 
Joan Tuhclla Aguer, a la n. 0 21 del carrer de Campo
amo¡; Francesc Molins Figueras, a les u.• ·H i 52 
de l'Ampla; n.0 81 del de San Lhús, 11.0 23 del del Des
cobriment, n. 0 70 de l'Alt de Sant Pere, 11.8 37, 39, 41, 
43 i 4.5 del de Joan Blancas; 11. 0.31 del de Sant Salvador 
i 11. 0 66 d<'l de Martí; Tomàs Valls Ventura, a la n. 0 31 
del dc la Salut; i Emili Junyent, a la n. 0 3z del del Re
na ixcment. 

Cultura 
Ap rovar els següents comptes: 
D'Hrcbus, S . A., d'impor t 2oo ptes., pet la conser

vació, durant l'any 193 r, dels des cremadors d'olis 
pesats dc l'Hscola de Música. 

De Josep Gimènez, d'import r,637'95 ptes., per la 
consct vnció i reparació de l'insb.~ental de la Banda. 

De Vídua de Francesc Bartres, d'import 235 ptes., 
pel transport de l'instrumental de la Banda. 

De Pallàs i Gamandé, d'import 2,ooo'zo ptes., per 
les obres efectuades a l'&cola n. 0 6o, situada al carrer 
dc l'Argentona . 

De Feuan 'roboso, d'import 950 i 62 ptes., per les 
obr<::S d'higienització i sanejament, i també pel subwi
nistrameut de vidres, als Grups Escolars Mossèn Cinto 
Verdaguer i Pere Vila i Codina. 

Dc Joan Torrededia, d'import 15,150 ptes., per la. 
subministració de mobiliali pedagògic amb destinació 
a Grups Escolats. 

De Frederic Giner, d'import 4o,ooo ptes., pel sub
ministrament de ntaterial pedagògic amb destinació u 
Grups Escolars. 

Dc Sumoy Germans, d'import 6,6{o ptes., pel Stth
ministrament de mobiliari pedagògic amb destinació a 
Grups Escolars. 

De Sayos Germans, d'import 2r,ooo ptes., per la 
subministració de mobiliari pedagògic amb destinació 
a Gntps Escolats. 

D'Enric Cardona, d'imp01:t ro6 ptt-s., per la submi
tústració dc di ve! SOS materials de fontanet ia amb des
tinació al Grup Escolar Ramon 1.Jull. 

De Miqnel Martf, d'impo1-t 1,840 ptes., pel subiUI
tústrament d'una c1úna econòmica amb destinació al 
Grup Escolar La Farigola. 

De Ramon Acero, d'import 270'6o ptes., pel servei 
de transport del personal de diverses Colònies e .. colars. 

Eixampla 
OBRES PÚBLIQUES 

Aprovar les telacions i certificacions valoracles tcla
f.ives a les obre::. de reconstrucció de le~ vmavíes de les 
cases que es mencionen, practicades per J oan Tu bella 
Agucr, a les n. 5 5·h 77, 79, SI, 8.~. 104 i 106 i roS del 
carrer de Pujade.s, u.• 76, 78, So, Ss i 87 del dc Pu
jades, xamfrà al del Dos de maig. 

-- Aprovar les relacions i ce1tificacions valorade.:. 
que t.ot seguit s'esmenteJ1: 

Dels treballs per a la conservació de l'ru.faltat i em
pedral damunt formigó al carTer de les Corts Catalanes, 
entre els de Balmes i Llltria, efectuat pel Foment d'O
btes )' Construccions, S. A., d'import 5,879' 35 ptes. 

De les obres de consbucció de claveguetes i clav<>
guerons i altres, accessòries, als carre>s de Victòtia, 
Calaf, I,aforja i altres de la zona de Sant Gecvasi, efec
tuades per Josep Llevat Balada, d'import 22,855'08 
pessetes. 

Dc les obres d'urha.1útzació dels carrers adjacents n 
l'illa indushial concedida al senyor Sert. efectuade!'l pet 
Josep Llevat Satorra, d'import 19,942'13 ptes. 

Dl'ls t1 e baUs d'arranjament de la Casa-Asil de Sant 
Andreu, amb :motin del canvi de rasant clel carrer de 
Concepció Arenal, realitzats pe;. J aume Oliva Sierra, 
d' import 494'65 ptes. 

De les obres practicades amb l1lacadam ordtuati , i 
dc les dc col·locació dc vocere-s, a la Travessera. de Les 
Corts, entre la Rie\a Blanca í la carretera de Madrid 
a França, efectuades per Bonaventura Donat Comas, 
d'import t:z,8gg' 29 ptes. 
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- Aprovar els següents comptes: 
De Policarp :Martínez de Lecea, d'import 1,230 ptes., 

per la reconstrucció d'un rellotge elèctric inslal·lat al 
Saló de Garcia Hernàndez, entre els carrers dc Rosselló 
i Còrsega. 

De Penau Mira, d'import 90 ptes., per la rectifi
cació dc la cabina per a la inst.al-lació de 1naguinària 
del rellotge elèctric instal·lat al Saló de Garcia Her
nàndez. 

De la Catalana de Gas i Electricitat, d'import pesse
tes 2,420'70, per les reparacions fetes a la iustal-lació 
de l'enllumenatge públic de gas d'Eixampla durant el 
mes de novembre darrer. 

De l 'Electricista Catalana, S. A., d'import 6,9r4'8o 
pessetes, per les reparacions fetes a la instal-lació de 
l'enlhunenatge públic durant. el mes de novembre darrer. 

De la Companyia General d'Aigües de Barcelona, 
d'import 352'10 i 717'8o ptes., per la subministració 
de l'aigua, i la inspecció i conservació de cinc compta
dors portàtils per mitjà dc carretons utilitzats per al 
regatge de l'arbrat de la zona d'Eixampla durant els 
mesos de novembre i desembre daiTet·s. 

Per a rccoustru.it voravies : A J oau Olivella Saumell, 
a la casa n. 9 282 i 303, del carrer del Rosselló, i n.8 171 
i 172 del de Girona, i a Jaume Real Escofet, a la n. o 27 
del dc Mwttaner. 

- Aprovar l'acta de recepció provisional de les 
obres de desviament de la Sèquia Comtal, al carret· 
de Bofarnll, i d'obertura dc trossos al carrer de Pro
Vetlça, a un Passatge al costat de la fàbrica d'e11 Sert 
i al carrer de Provençals. 

- Donar l'aprovació a l'acta de recepció definitiva 
de les obres de pavimentat del carrer de Llançà (entre 
els de Corts Catalanes i Diputació), amb formigó mosaic, 
executades per la soèietat contractista Foment d'Obres 
i Constrnccious. 

OBRES PARTICULARS I PERSONAl. 

Atorgar els següents permisos: 
A Enncngol Camps, per a construir ru1 cobert a 

un local del carrer de Ca1.altmya. 
A Feliu E lsson, per a practicar obres de reforma 

a w1a casa del carrer de Renart. 
A Enric Sirnon, per a ampliar uns baixos a la casa 

n.o 162 del carrer de \'alt!ncia. 
A Antoni Anglès, per a enderrocar un cobert al 

local n. 0 37 dt>l carrer del Parlament. 
A. Delfí Verdaguer, per a reparar un cobert al local 

u .o 200 dels carrer de Roger cle Flor. 
A J osep Castells, per a eixamplar una habitació a 

la casa u . o xo del carrer d'Aríbau. 
- Per a construir cases a terrenys contigus als 

carrers que es consignen : A l\farian Bausili, al de Si-

dlia; a Josep Masana, al de Floridablanca; a Josep 
Compte, a l'Avinguda de l\Iistral; a Agustí Rusinyol, 
al carrer d 'Aragó; a Ricard Admetlla, al del Consell 
de Cent; a Baltasar Comas, al de Llançà, i a Pere 
Camps, al Passatge de Roure. 

Per a practicar obres interiors : A Gonçal Cuer vas, 
a una casa de la Ronda dc la Universitat; a Francesc 
Baldiró, a w1a del carrer de Sant ildefons, i a Manuel 
Clausell, a la n. 0 23 del de )fargarit. 

Per a construir claveguerons : A Joan Bayarri, a 
tma casa del Passatge del Lleó, i a Pere Camps, a la 
n. 0 19 del de Roure. 

Urbanització 1 Reforma 

Aprovar el compte presentat per Joaquim Xatart. 
d'import 1,569'57 ptcs., per la construcció de les obn·s 
d'una paret. de tanca divisòria del mig jaç de Ja riera 
de Vallcarca. 

Cementiris 

Atorgar la concessió dels següents nous títols: 
Per duplicat, per pèrdua del primitiu, de l'hipogeu 

columbari de classe tercera, 11.0 38 de la Via dc Santa 
-eulàlia, agrupació primera de1 Cementiri del Sud-oest, 
a favor del seu propietari J oau Lasserre Benazet. 

Per duplicat, per pèrdua del prjmitiu, del nimml 
de pis tercer, 11.0 2594 del departament segon del C~
mentiri de Sans, a favor del seu propietari J oau Torns 
Comas. 

Per duplícat i traspàs, del nínxol de pis cinquè, 
n . o 4828 del departament central del . Cemettt.iri de 
Les Corts, a favor de Rosa Boira Bes. 

Per cessió, del nínxol de pis segon, n. o 4668 de l 'illa 
cinquena del Ceinentiri de Les Corts, a favor de Maria 
Barraclúna Mir. 

Per traspàs, del terreny-panteó n. 0 41 del departa
ment segou del Ceinetltiri de l'Est, a favor d'Aurea 
Laporta Closas. 

Onerós, per traspàs del panteó n .0 46 de la via de 
Sant Oleguer, agrupació cinquena del Cementiri del 
Sud-oest, a favor de Palemó Anglès de Yebra. 

Per traspàs delllÍJLxol de pis segon, n. 0 359 de l'ei
xampla, ala front del Cemetltirí de Sarrià, a favor de 
Teresa Pila Codoñés; i inscriure als llibres de registre 
corresponents, i en el nou titol, la clàusula de limitació 
d' e11 ter re mcuts. 

- Autoritzar la inscripció, als llibres de t·egistte 
corresponents, i al títol del cipus major A, propietat 
de Mercè Morell Maneja, vídua d'Escrigas, la clàusula 
de limitació d'enterraments. 



• L'obra constructiva de l'Ajuntament 

L'ESTRUCTURACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE LA CIUTAT 

ELS GRUPS ESCOLARS I LLUR POBLACIÓ 

Els Gmps Escolars que té actualment la ciutat, 
SÓlt els següents: <<1filà i FontanalS!>, que atén r,roo alum
nes, emplaçat al carret dels "'\.ng.els i carrer del Carme; 
•Ramon Llull», que atén també I,roo alumnes, Avin
guda del l4 d'abril i Sardenya; <<Lh.ús Vives», capaç 
per a 900 alumnes, carrer de Canalejas (Sans): oPe1e 
Vllat, per a 1,300 alumnes, Saló de Fertnl Calau; «Bai
xetast, per a 6oo almnnes, a la Via Laietana; «La Fari
gola», per a 300 nenes, a Vallcarca; «Baldiri Reixaclw, 
per a 450 infants, Parc Güell; t:Bonaventu.ra Carles 
Aribaru, per a 8oo alumnes, al Grup de Cases Barates de 
Sant Andreu; •Francesc Pi i 1'1Iargallt, per a 650 alumnes, 
al Grup de Cases B~ates de Santa Coloma; eHermene
gildo Giner de los RfOSt, per a 8oo alumnes, al Grup de 
Cases Barates d'Horta, Turó de la Peira; cRamou de 
Penyafort>), per a 6oo alumnes, a la carretera de Port 
(Prat vermell); $1\IIn. Jacint Verdaguen, per a 8oo alum
nes, al carrer de Lleida; «Dolors l\Ionserdà», per a 400 
alumnes, al carrer de Cuyàs (Sarrià); i ~Gmp Escolar 
de Les Corts», per a 350 alumnes, a la Plaça de Comas. 

Ultra aquests Grups Escolars, els qlials estan sota 
el règim del Patronat Escolar de Barcelona, l'Ajtmla
ment té establertes l'«Escola del Mar» a la Barceloneta, 
que atén t25 nens i r25 nenes; l 'Escola a ple aire del 
Bosc de Montjuïc, que també atén igual. quantitat 
d'alumues; l'Escola a ple aire del Parc del Guinardó, 
que atén 50 pàrvtlls, nens i nenes, i 125 nenes d'ensenya
ment primari; i l'Escola Ignasi Iglésíes, a Sant Andreu 
(Passeig de Torres i Bages), inaugurada recentment, 
que atéu 400 escolars entre nens i nenes. Encara té 
l'Ajuntament, ultra les Escoles esmentades, l'Escola 
Lluïsa Cura, d'aprenentatge i complementària d'oficis 
de la dona, situada a Ja Ronda de Sant Antoni, que té 
classe normal diürna d'ensenyament primari i de pte
aprenentatge, nocturn, de complementària d'oficis, i 
dominical per a les noies a les quals és impossible d'as
sistir-hi els dies feiners. 

L'Ajtwtament té encara dues Escoles Montessori 
per a pàrvtlls, una al carrer d'Ataulf i una altra al carrer 
d'Aribau, les quals estan actualment ampliant-se nota
blement. 

L'Ajtmtament té instal·lades Cantines escolars a 
totes les seves Escoles primàries diütnes, on els infants 
passeu tota la jornada escolar, i també en té a diverses 
Escoles nacionals dc pàrvuls. 

Encara té, per a atendre els infants que necessite11 
clima de mwltanya, l 'Escola Internat Can Puig, ínstal
lacla al Parc Mmticipal de la Rabassada, on s'atenen 
6o infB.llÜ:l, que fan règim de colònia pennauent i d'es
cola a ple aire. 

Atén també, l 'Ajnntament, els infa.11ts deficients i 
cecs, a les escoles especials emplaçades a l'Institut de 
ViHajoana, situat a l'esplèndida finca de Vallvidrera 

on mori Mu. Cinto Verdaguer.- L'escola especial per a 
sords-muts està instaH ada al Grup, collShu.ït a posta, 
del carter del Marquès de Santa Anna, a Gràcia, ou 
fnnciona de vespre 1.wa de les quatre Escoles Comple
mentàries d'Oficis qne té l'Ajuntament. La que porta 
el nom d'Abat Oliva. - Les altres tres estan emplaça
des, una, al districte V (Nards Monturiol); Ulla altra, 
al districte X (Francesc Arago), i una altra, al dis
tricte VII (Aruald Vilanova). 

En aquestes Escoles complementàries, ou els obrers 
es perfeccionen i estudien les matèries adients als oficis 
respectius, hi ha ensenyaments propis per als oficis 
de la construcció, del metall, tèxtil i artístics. 

L'Ajuntament té aprovats tots els estudis, i va a 
procedir de seguida a la collStrucció del Grup Escolar 
Collaso i Gil, als carrers de Sant Pau i Abat Zafont, 
a l'entorn de la magnífica església romànica de Sant 
Pau del Camp, amb el llegat d'I.ooo,ooo de pessetes 
que féu aquell iHustre patrici, el qual serà capaç per a 
x,6oo escolars, i a l'emplaçament del Pavelló de Suècia 
i construcció d'edificis anexos a Berga, per a establir-hi 
Wla colònia permanent capaç per a 300 alurunes. 

També es procedeix a la instal·lació de pav~ons 
escolars a les barriades obreres e..-rtremes, on pel ràpid 
creixement s'han creat nnclis densos de població. 

LES COLÒNIES ESCOLli RS 

I,' Ajuntament organitza ta.1nbé, per als infants de 
la ciutat, el servei de Colònies Escolars, perquè aquells 
que durant l'any no viuen una vida prou higiènica i 
no reben el henefici de l'aire i del sol, puguin passar 
una. mesada a fora, a mar o a muntanya, refent llur 
01ganisme. 

Aquesta institució, que el 1906 començà enviant 
150 infants ~ f01a, l'estiu passat organitzà trenta Colò
nies, les quals atengue1en 3,190 infants, la meitat nois 
i la meitat noies; també se n'orga.1titzaren dues d'es
pecials per a aprenentes, Ulla per a aprenents i una per 
a sords-muts. L'examen mèdic de tots aquests escolars, 
al retom de la colònia, palesà en tots ells tUl guany 
fisiològic considerable. 

LES SEMICOLÒNIES ESCOLARS 

Ultra el servei de Colònies; l'Ajuntament donà 
l'any passat ttil nou impuls a les Semkolònies escolars, 
les quals acolliren a les Escoles a ple aire que la ciutat 
posseeix (Tiscoles del Mar, del Bosc de 1\fontjuïc i del 
Guiuardó), 1,500 infants, que hi passann tota la jor
nada. Al mati, awb el servei d'autòmnibus i el fllllicular 
de Montjuïc, els it1fauts eren transportats a lf."s escoles 
res pcc U ''es, ou sojomaven tot el dia fent vida higiènica 
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de platja o de muntanya, i al \esprt>, eren retornats 
a llurs fruuilies per teprendre aquest ritme cl dia següent 
al matí. 

ELS BANYS DE 1\JA].? 

Dc més a més de les dues institucions anteriors, 
l'Ajuntmneut oJganJtza, de ja fa temps, un sen·ei de 
banys de mar intens, cltl q ual s'bau beneficiat l'istíu 
passat S,ooo infants, que reprt>senten un total rle ss.ooo 
banys. Aquests infants, que també són transportats 
a l'Escola del Mar, lloc on es verifica aquest servei, 
üu1 diàrinment una sessió de gimnàstica i de jocs, una 
de bany dc sol i p1enen el bany de mar, després del 
qual se'ls dóna es1Úorzar, i se'ls transporta novament 
amb aulòmnilms ols llocs de concentració. 

EL SENTiT DE L'OBRA DELS GRUPS ESCOLARS 

L'obra dels Crups F.scolars de Barcelona és essen
cialment l'obra del poble, que, tant ahir com anti, 
té set de cultura i sent el dret a què li sigui posada 
al seu abast, i que, generació darrera generació, no ha 
cessat. un moment de lluitar per fer preYaler aquest 
dret. Aquest és, sens dubte, el millor· sentit, la major 
glòria dc l'obra dels Gmps Escolars de Barcelona: 
l 'haver seguit el poble en les se\·es nobles i justes in
quietuds, l'haver-se fet col·laborador seu i l'haver 
lluitat amb ell per satisfer-les-hi. 

EL PRECURSOR DE L'ESCOLA A BARCELONA 

La idea dc continuïtat d'esperit en uns ;mateixos 
afanys, duu a la memòria el nom d'aquell il·lustre 
mestre de Ulillyons que es digué Pere Spanyol. Ell 
fou el primer dels inquiets, i gràcies a la seva tenaci
tat, que no es deturà davant el refí1s amb què eren 
contestades Ics seves instàncies, triomfà l'Escola a Bar
celona. Pou gràcies a la seva insistència que el Consell 
de Cent, començant per fer un porxo al pati de l'Es
tudi General i Universitat per als minyons que les 
hores de classe dc llurs preceptors queda,·en abando
nats i en desordre, acabà per bastir la primera Escola 
que tingué Barcelona a començaments del segle xn. 

HISTÒRIA 

DE LES CONSTRUCCIONS ESCOLARS 

No es diria sinó que Pere Spanyol, simple ciutadà 
del poblt', desproveït de tota representació pública, ja. 
sentava el precedent del seu exemple d'inquietud i de 
tenacitat per als nous lluitadors de l ' ideal de la cultura 
popnlar que havien de veuir. .Alumats d'un mateL\: 
esperit devien estar els ciutadans que del 1869 al 1894 
no cessaven dc demanar escoles, un dia per haver ad
quirit. Barcelona els terrenys on havia estat instal·lat 
l'antic JarcU Botànic, un altre amb motiu de la cons
trucció d'una Tinència d'Alcaldia, un altre per tal d'a
profitar solars del Parc de la Ciutadella i construccions 
degudes a la primera Exposició Universal, demostrant 
que, amalcnls, no perdien ocasió que els semblés pro
pícia per aconseguir llUIS fins. Això fa pensar en 
aquesta mateixa inquietud que, avui. fa que s'alcin 

veus de tots els estaments i de diversíssimes institu
cions, i reclamin l'aprofitament de les construccions de 
la passada Exposició, i que culminaren en la magnífica 
campanya que converti en Grup Escolar el Palau del 
carrer dc Lleida. 

LA PRECURSORA 

DE LA GENEROSITAT CIUTADANA 

Altres paral-lelismes podríem establir enb"e els di
versos períodes pels quals ha passat el problema de les 
construccions escolars a Barcelona, í que demostrarien 
aquell esperit de contimütat al qual ens referiem. Ai..'Ú, 
la benemèrita Mm i a dels Dolors Masferrer i Boscll, 
cedint, l'any L892, una part de la sevà finca de la Torre 
del Sol dc Dalt, de I,es Corts de Sarrià, a l'Ajuntament 
del seu poble, posrult corn a obligació l'haver-hi d'edifi
car tma escola, se'ns presentaria com el bell auguri 
d'altres ciutadans generosos que seguiren el seu exem
ple. Mateix que ella, Lluïsa Cura, Àngel Baixeres í 
Pere Vila, amb llurs llegats, a l'ensems que immortalit
zaren llurs noms, es feren eco sensible de les aspira
cions dc cultura del poble, fent-les sentir a l'Ajunta
ment de Barc-elona d'una manera tanmateix ben gene
rosa, facilitant-li mitjans per poder atendre-les. 

DIVERSES ET.-1PES DE LES CONSTRUCCIONS 

ESCOLARS A B.d.RCELONA 

Seguint les diferents etapes de les construccions 
escolars a Barcelona, després de passru· pel projecte de 
construcció de v int-i-cinc gn1ps (I905-l9ll), qtle no 
arribà a. realitzar-se; pel famós Pressupost de Cultura 
( LQo8), que ían1poc arribà a res pràctic; per la çreació 
d'una Caixa dc Construccions Escolars, que no passà 
de projecte; per la. petició de l 'Ajuntament de Barce
loua ( rg1o) d'mia subvenció de Io.ooo,ooo de pessetes 
all\'liuisteri d'Instn1cció pt1blíca, atenent-se a w1a R. O. 
que oferia subvenció per a obres dc cultura, i que tam
poc donà resultat, i pel concurs de projectes d'edificis 
escolars (1910), arribem a la creació de la Comissió de 
Cultura (1916), sense trobar-nos amb cap altra realit
zació pràctica i duta a bon terme que la creació de les 
Escoles j\lmucipals de Bosc a l-Iontjuïc, tan reeixides, 
que fau honor a la ciutat que les sosté. 

Unes altres escoles de caràcter purament municipal 
ha bastit després I'Ajuntrunent de Barcelona, com són 
l'Escola del )far, les del Parc del Guinardó, els pave-
11ons de Vil·lajoana i d'altres que honoren trunbé la 
nostra ciutnl. 

LES DUES FORCES QUE HAN IMPULSAT LES 

CONSTRUCCIONS ESCOLARS A BARCELONA 

DLtcs coses ressalten en cada mome11t d'aquest 
procés que han seguit les construccions escolars a la 
nostra ciulal. L'lma, la preocupació de l'Ajuntament 
de solucionar el problema dels edificis escolars. puix 
que, bo i gastant quantitats ben crescudes, per cert 
en simples despeses clc lloguer de locals per a Escoles, 
es veia obligada a oferir pisos mancats de tota bona 
condició. L'altra, és l'esperit de continuïtat, la insis-
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Colònia dc Calafell Explicant una rondalla 

tència del poble en demanar escoles dignes i a l'altura 
de les exigències del moment. Insistència duta de 
vegades a l'apassionament, corn passà amb motiu del 
famós Pressupost de Cultura esmentat, que, després 
d'ocasionar nútiugs i manifestacious públiques, arribà 
a dividir els ciutadans i la majoria de societats cultu
rals, polítiques, obreres i artístiques, entre els que eren 
favorables a aquell pressupost i els que n'eren contraris. 
Apassionament que es reproduí d'una manera més se
rena i assenyada, w1 cop creada là Comissió de Cultura, 
en diverses entitats de Saus. Després d'haver celebrat 
mltings i altres actes públics, acabaren orga1útzant Wla 
maui[estaci6 que, des de Saus, anà fins a l'Ajuntament 
dc Barcelona per demanar la construcció d'tma escola 
a aquella barriada, amb cartells que deien : «Volem 
l'Escola bella~ i «El Poble té dret a la Cultura!>. 

L'ESCOLA TRIONJFA A BARCELONA 

Aquesta ,·isió ràpida del curs que hau seguit els 
edificis escolars a Barcelona, ens demostra que les 
Escoles que l'Ajuntament ha construït, ajudant-se amb 
els llegats de ciutadans generosos, els noms dels quals 
ha posat als Grups respectius per perpetuar-ne la me
mòria, no són altra cosa, com ja hem dit, que el coro-

namenl d'un seguit d'esforços. En elles haurà trobat 
també satisfacció el poble, eu el seu afany i la seva 
necessitat de la cultura que tan so~int haYia reclamat 
debades. Els Grups Escolars, en aquest sentit, són 
una \'eritable Yictòria, majorment quan la Comissió de 
Cultura, des de la seYa creació, començà recolzant-se 
en la idea del caràcter popular que havia de donar a 
l'obra cultural i en les necessitats, el sentit i la vohtn
tat del poble. Per aquesta raó, una de les primeres 
coses que féu eu e.xistir fou demana1 el parer del poble, 
per mHjà d'una informació pública, i invità totes les 
entitats dc caràcter polític, cultural, obrer i artístic a 
aportar les solucions que creguessin oporhmes per dolar 
millor Barccloua d'edilicis escolars. 

PLA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓ DE GRUPS 

ESCOLARS A BARCELONA 

Coneguda l'opinió de les entitats de Barcelona, es 
proccd1 ràpidament al pla general de distribució dels 
Grups Escolars. 

El no poder anar de cop a la construcció de tots 
els que calien a Barceloua, segons el seu ceus escolar, 
que en aquells moments (1917) mnntava a 82,000 iu-
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fants, descomptant naturalment d'aquests els que as
sistien a escoles privades, s'imposava encara molt més 
tenir ben fixat aquest pla general. De no ésser així, 
es corria el risc que el que s'hagués fet avui, quedés 
desarticulat demà del conjunt general de les altres 
escoles. 

Orientant-se, en aquest punt, en la norma fixada 
per la majoria de Congressos d'Higiene Escolar, que 
l'infant no pot fer més de 2 quilòmetres per anar a 
l'escola, distribtú de tal manera els Grups Escolars, 
que cap infant no hagi de caminar més d'I quilòmetre 
per anar a la que li correspon. 

CARACTERiSTIQUES DELS GRUPS ESCOLARS 

DE BARCELONA 

Establerta aquesta dístribnció, i considerades les 
caractc.rfstiqucs que ha de tenir l'Escola moderna, 
atengué a les que havia de tenir l'edüicl escolar. Sa
buda és la seva influència en menar el curs de la vida 
escolar que en ell es desenrotlla. 

Considerant, doncs, que l'Escola ba d'ésser gra
duada, i després de pensar en la divisió homogènia de 
treball que aquesta pressuposa, en el nombre reduït 
d'alUUllles per classe que exigeix, així com en les ten
dències noves de l'Escola respecte la formació del sen
tit de la responsabilitat, del caràcter i de la pròpia 
iniciativa, anà ja a dotar-la d'un major nombre d'aules 
que fessin tot això possible. I aixi veiem que no hi 
manquen les de classes pràctiques i complementàries, 
amb el mobiliari també d'acord amb aquella concepció 
nova de l'ensenyament, concepció indispensable en una 
ciutat iudustrial com la nostra que fa que no es pugui 
oblidar qtle l'Escola ha de preparar els seus alumnes 
amb mires a aquesta .tealitat industrial que els espera. 

Pensaut també, però, en el profit que pot aportar 
a una graduada una coHaboració intima i espiritual 

entre el personal docent i els mateixos alumnes dels 
düerents graus, no oblidà de proveir-los de vestibuls 
centrals i de sales d'espectacles on establir aquests 
llaços d'intimitat, ja fent-hi música, ja assistint a festes 
i espectacles, ja donant-hi altres actes de caràcter col
lectiu. Tampoc oblidà de donar-los un ambient d'hi
giene, d'alegria i de bellesa que les facin agradables i 
exemplars als ulls de l'infant, en el moment delicat 
de la seva primera formació, tenint present que, a 
l'ensems que forma la seva intel·ligèncla, ha de formar 
també la seva sensibilitat. 

. "' . 
Tothom sap com, per tm d'aqúells malentesos que 

creà la Dictadura, l'obra dels Grups Escolars fou in
terrompuda. 

Així també havia estat dissolt el Patronat Escolar 
creal pel R. D. del 17 de febrer de l'any 1922, i que 
havia de regir-los. Però l'Ajuntament, en reprendre 
l'obra dels Grups Escolars, pogué assolir de nou el 
restabliment del Patronat Escolar, per un R. D. del 
22 de juliol que li tomà, ampliades, les facultats que 
ja tenia. 

Amb aquests Grups Escolars, la ciutat dóna començ 
a l'obra de l'estructuració de l'ensenyament a Barce
lona, la qual ha d'ésser duta a terme amb la coHabo
ració de l'Estat, amb facultats per a adaptar-la a l'es
perit nostre i a les característiques del lloc on radiquin 
les Escoles, amb la d'intervenir en l'elecció i canvi de 
professors, la de redactar el reglament que ha de regu
lar-les i la de proposar les reformes d'organització que 
cregui oporttWes; més breu : amb la d'intervenir di
rectament en l'ensenyament de Barcelona. 

Aoo, doncs, l'Ajuntament de Barcelona no ha donat 
simplement a la ciutat uns bells edificis amb tots e1s 
avantatges i condicions requerides per la Higiene Esco
lar i la Pedagogia, sinó que ha obert una nova era per 
a la formació espiritual dels futurs barcelonins. 
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Façana principal del Grup Escolar l\[ilà i Fontanals 

Pati interior del Grup Escolar Milà i Fontanals 
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Sala d'actes del Grup Escolar Milà i l'ontanals . ,. 

Vestíbul del Grup Escolar l'vlilà. i Fontanals 
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Vista de conjunt. del Grup Escolar Ramon Llull 

l 

Vestlbul del Grup Escolar Ramon Llull 
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.. 

Façana principal del Grup Escolar Ramon Llull 

Façana anterior del Grup Escolar Lluls Vives 
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Façana pos terior del Grup Escolar Llu!s Vives 

T 

Un ball del Grup Escolar Lluls Vives 
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\ 

Porxada del Grup Escolar Llu!s Vives 

Vestfbul del Grup Escolar Llu!~ Vives 
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Gmp Escol::lr PE'n' Vila 

Vestíbul dol Grup Escolar Pere \ïla 
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Vestlbul del Grup Escolar Pere Vila 

.. 

Façanes lateral i posterior del Crup Escolar Pere Vila 
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Grup Escolar Baixe~s 

Vista de conjunt del Grup Escolar La Farigola 
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• 

Ponmdn dd Crup Escolar La F~trigola 

Una altra vista del Grup Escolar La Farigola 
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Gn1p Escol:lr Ba.lcliri Reixach 

Vista de conjunt dol Grup Escolar Pi i ;\Iargall 
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Façana anterior del Grup Escolar Carles Aribau 

T 

Edifici principal del Grup Escolar Carles Aribau 
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Grup Escolar Mn. J. VcrdaguC'r 

' 

Parvulari Forcstier, adscrit al Crup Escolar :\fn. J. Verdaguer 

. ..-
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Parvulari Forestier, adscrit al Grup Escolar lllossèn J. Verdaguer 

Grup Escolar Dolors Monsordà. 
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Parvulari del Grup Escolar Dolors Monserdà 

Grup Escolar Les Corts 
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Escola de Bosc de ,Monljuïc : Lliçó de geografia 

r 
Escola de Bosc de l\lonljuïc : Una sessió dc plàstica i rítmica 
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Conjunt dc l'Escola a ple aire del Cuina1dó 

Escola a ple aire del Cuinardó : Una sala per als treballs individuals als pavellons 
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Escola }lontessori dol carrer d' AtauH : Una classe 

Escola Complementària del Districte V (Narcís :\lonturiol) : Biblioteca 
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Escola de Sords-muts : T;tllcr d'impremta 

Colònia Permanent Can Puig : Una lectura a ple aire 
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Colòn¡a Escolar de Tossa : Les nenes fent xarxa. 

' : 

Colònia de Tossa : Adobant xarxa -
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Colònia Escolar dc Cal:dcll : Campionat d'escacs 

' " 

Ensenyant una cançó a Ics nenes dc la Colònia de Calafell 
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.\rribada. d.; Colònies 

Banys de mar, a la platja de l'Escola del :.'llar, per als infants de Ics Escoles de Barcelona 



Noticiari 
Actes als quals ha assistit 
el senyor Alcalde o bé hi 

ha estat representat 
Dia 2 de gener. - El Regidor senyor Puig i Alfon

so re)JJ"eseutà el se11yor Alcalde t'l. l'enterrament de l'cx
'l'ineut d'Alcalde senyor Nicolau Juncosa. 

Dia J. - El Tinent d'Alcalde senyor JoYé repre
sentà el senyor Alcalde. a l'acte de clausnra del primer 
Cougrés del Magisteri Particnlar d'Espanya, al Pa
rauimf de la Unive1sitdt. 

Dia 4· - El Regidor senyor Armengol de Llano 
representà el senyor Alcalde en la Sessió inaugural de 
l.:nrs del Cítcol Odontològic de Catalunya. 

Dia 5· - El Regitlor senyor Alomar representà. el 
senyor AJcaldc a l'acte inaugural de les tasques del curs 
present a l'Acadèmia dc Farmttcia. 

Dia 6. - El Tiucnt d'Aicalrlc senyor lJuig i l\1.onné 
representà. el senyor Alcalde en el repattiment dc [He
mis als nens i nenes matriculats a les Escoles del Fo
Dlent Mat tinenc. 

- El Regidor senyor Amat representà. cl senyor 
Alcalde en el repartiment de jogui11es i robes als nois 
i noies pobres que l'Associació de l'Arbre de Narlai 
o•·ganit.za lots els anys a l'Hot<:l Ritz. 

- El Regidor senyor Ollé r<'presenlà el senyor Al
calde en el repartiment de joguines als nois i noies 
pobres, organitzat per I 'Aten~: l' Fènix, al soterrani de 
la Plaça tlCJ Catalnnya. 

Dia 7· - El Regidor senyor Armengol de Llano 
representà el senyor Alcalde en l'acte de repartiment 
de premis del segon Concurs dc Dil)uixos a la ploma 
«Musiu Catalana». 

Dia 9· - El Regidor senyor Marlés representà el 
senyor Alcalde en la inaugurac-ió del vuitè Concurs 
anyal de Folo~rafia pictòrica. 

Dia r6 . . - El Tinent d'Alcalde senyor Comas re
presentà el senyor .\lcalde en la sessió d'obertura dc 
curs de l' Aeadè1nia de J urisprndència i Legislació de 
Barcelona. 

- El Rcgillor senyo~ Marlés representà el senyor 
Alcalde en I 'arribada del Grup Coral de Moràvia. 

Dia r7. - El Regidor senyor Samblancat repre
sentà el senyor Alclllde en la funció que tiugué JJoc 
al 'l'eatre OUmpia, a fi de rec:tptar cabals amb desti
nació al Casal Ibero-Americà de Barcelona. 

- El Regidor senyor Armengol de Llano representà 
el senyor Alcalde en la inauguració dc curs de In So
cietat Calal:ma de Psiquiatria i Neurologia, que tingué 
lloc al Saló d'Actes dc:l Col·legi de 1\Ielgcs. 

Dia r8. - El Rl·gidor senyor Sànchcz represeutà. 
el senyor Alcalde en el ball organitzat pel Grem i Únic 
i Obligatori dc Patrons Obrets. 

Dia 23. - El 'l'incnt d '.Alcalde senyor Duran i 
Guàrdia represèutà d senyor Alcalde en l 'acte de cons
titució de la Federació de Turisme dc Catalunya i 
Balears. 

Dia 28. - El Regidor senyor Ollé represeutà el 
seuyor Alcalde en la sessió reglamentàda de la Comis
sió Central per a la protecció de la Dona, que tiugué 
lloc al Govern civ-il. 

Dit:~e 29. - E l Regidor seuyor X irau representà el 
senyor Alcalde en la reunió i l<: de confraternitat que 
celebrà el Col·legi de Becaris i Pensionats de la Univer
sitat de Barcelona. 

D-ia JO. - El Regidor senyor Costa representà el 
senyor Alcalde en el festival teahal i patriòtic que a 
honor de l'iJ.Iustre senyor Francesc Macià i de l'Es
querra Republicana cic Catalunya tingué lloc al Casal 
Regional V<Licncià. 

- El Rq~idor senyor Huguet representà el senyor 
Alcalde en la solemne sessió inaugural de l'Ateneu 
d'Alumnes Interns, que tingué lloc a la Biblioteca de 
l'Hospital de la Sauta Cretl. 

- El Regidor senyor Vilalta representà el senyor 
Alcalde en el ball benèfic, amb sopar dc 1nitja nit., or
gunitzat per la Colòuin italiana, que tingué lloc a l'Ho
tel Ritz. 

Dia JI. - El Regidor senyor Anucngol de Llano 
representà al senyor Alcalde en la sessió pública inau
gural de Ics tasques del prese11t curs CJllC va celebrar-se 
a l'Acadèmia de .Medicina de Barcelona. 

Permisos per a instal·Iar 
aparells industrials 

lleus acl les demandes de permisos que, a aquest 
fi, hau estat presentades a l'Ajuntament: 

Pere Vernís, un el!:!cb·omotor i un ascensor a la cnsa 
11. 0 •I del caner dc Pelai. 

Casimir Xanuuar, un ascensor i tm elccb:omotor a 
la casa n. o 162 del carrer de Padilla. 

Ramon Amat, un clccb:Ol1lOtor a la <'Rsa n. 0 J r del 
cMrer de ln Portafen issa. 

Antoni Batlle, 1111 ascensor i w1 electromotor a la 
casa n. 0 7 del carrer dc Sant u A gata. 

Josep Batlle, dos clcct.Lomotors a la casa 11. 0 350 
del carrer rlc Sant Audreu. 

Josep Bl'llouch, diversos electromotors i una fornal 
a la. casa u. 0 38 del carrer del Dos de maig. 

josep Bonet, un Rsceuso.i· i un electromotor a là 
casa n. 0 373 del carrc·r de J\tallorca.. 

Josep Camps, quatre electromotors a la casa u. 0 r8 
de la Riern fle Saut 1\Iiquel. 

Miquel Clapés, una calderu de vapor i un electro
motor a la casa n. 0 39 del carrer d'Agustí Milà. 

Imp. Casn de Carilnl 
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