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Comissió de Govern Municipal 

Fou celebrada sessió el dia 23 d'octubre, soia la 
presidència del Conseller Regidor senyor Francesc 
de S. J aumar de Bofarull. Hi assistireu els Consellers 
Regidors senyors Jcst'ts r'lled i Altemir, Ramon Coll i 
Rodés, Josep Codolà i Gualdo, Josep Farrera i Viu, 
Andreu Bansili i San romà i Francesc Santacana i Romeu. 

S'hi prengueren els següents acords: 
Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
- Atesa la conveniència de reduir al màxim tot 

el que es refereixi a despeses portades a tem1e amb 
motiu de la utilització dels cotxes automòbils, resoldre 
que ni per la Companyia que té el servei contractat 
amb l'Ajuntament., ni per cap Oficina municipal, no 
podrà autoritzar-se l't'ts dc cotxes per part de senyors 
Consellers ni funcionaris sense w1a ordre escrita i sig
nada pel senyor Alcalde o el senyor Conseller dc Gover
nació. En casos d'absència d'aquests, podrà ésser subs
tituïda l'ordre per la del senyor Conseller Regidor de 
qui depengui el servei que ocasioni la demanda de coL-.:e. 
I que sigui comunicat a la casà subministradora dels 
velticles i al cap do l'Oficina de Cerimonial senyor Ribé, 
amb l'indicat advertiment, de què per cap concepte es 
doni el servei si no hi ha l'ordre escrita de les esmenta
des autoritats. 

- Autoritzar el funcionament de la calefacció tal 
com està avui dia organitzat aquest servei, i encarregar 
al Negociat d'Obres Ptíbliques de la Secció de Foment 
que prepari l'oportuna instància a dirigir a la Superio
ritat, per a obtenir del ~litústeri d'Agricultura, Indlts
tria i Comerç una declaració exceptuant l'Ajuntament 
de Barcelona del complimèllt rigorós dels tràmits del 
Decret del 6 de juny. 

- Fer constar una nota favorable a l'expedient dcl 
funcionari Salvador Teix, el qual ha excel·lit en el tre
ball de matrícules, llegons iufom1e del Conseller scnyor 
'l'orras, i demostrat dots de grau competència i couci
xement&. 

- Prendre esment d'una commricació de !'.Alcaldia 
participant baver disposat que per la Pagadoria Mtmi
cipal s'efectuïn les retencions interessades per l'Asso
ciació lnstructiva d'Obrers i Empleats de l'Ajuntament, 

amb motiu dels préstecs efectuats per la seva Caixa 
de Crèdit, i que consta detalladament eu la comuni
cació de referència. 

- Prestar l'aprovació a un ofici del senyor Delegat 
d'Hisenda de la Província de Barcelona, manifestant 
que trobant-se el personal de la Secció de Territorial 
Urbana ocupat en la coufecció dels documents cobra
toris de l'exercici 1936 que té uu te.rmini fuat de temps, 
es permet d'encarir a la Comissió de Govern la necessi lat 
que el personal dc la Comissió Comprovadora del Regis
tre Fiscal d'Eixampla que en l'actualitat està dividit en 
dos grups, s'acumttli, tan sols fos per mentre durin 
aquestes circnmst.àncies, en un sol que treballi mati 
i tarda, establint una continuïtat d'entrenament i com
petència que produirà una tasca. eficaç, ünica forma 
viable perquè no sofreixi crebantan1ent la bona marxa 
del serrei 

- En vista dels informes produïts pels caps respec
tius, desestimar la petició de trasllat al Negocint dc 
Proveïments, en funcions dc zelador, de l'agent d'ar
bitris FioreJtci Puigvert i Quirós. 

-- En virtut d'1n1o. instància signada per escrivents 
adscrits a les Oficine¡¡ de la Secció de Cultura demanant 
l'abonament d'una diferència de sou per treballs extra
ordinaris, aprovada per unanimitat per la Comissió de 
Cultura, s'aproYà la proposta remesa pel President de 
Cultura, senyor Codolà. (El senyor Jau mar féu constar 
que, al seu entendre, s'havia de suprimir tot treball de 
tarda, e-x.ceptuaòes especialíssimes circumstàncies dc 
treballs molt urgents, sens perjudici d'estudiar que, 
aplicat el Reglament d'Emp}eats, quan faci falta que 
els funcionaris treballin a la tarda, per no bastar les 
hores del mati, acudiu ni. treball sense percebre cap 
sobresou ni gratificació especial.) 

- Taslladar el funcionari Josep Campos del servei 
de la línia de Conswns a l'Oficina d'Arbitris d'Rosta
francs. 

- Es donà compte d'tm ofici del cap accidental 
de la Secció de ProYeïmeuts, del tenor següent : •Com
plimentant el que lla estat disposat per la Superioritat, 
en el sentit que l'oficial tercer adscrit en aquest Nego-
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ciat Administratiu de rroveïments Fduard Carbonell 
i MireU passés a prestar els seus serveis al Departament 
de 11atr!cules de la Secció de Cultura, i no havent-se 
incorporat a l'esmentat departament a causa dc trobar-se 
disfrutant de llicència, i havent-se presentat avui aca
bada aquella, prego a V. que es serveixi deixar sense 
efecte l'esmentada disposició, degut a què es fan indis
pensables els seus serveis en aquest Negociat per l'espe
cialitat de la feina que hi té encomanada.• (S'acordà 
desestimar la proposició.) 

- Disposar que el funcionari Antoni Boix i Font, 
que actualment i per recent ordre presta els seus serveis 
d'ajudant d'escrivent nl Negociat d'Impostos Indirec
tes, passi a prestar-los novament a l'oficina de la Ti
nència d'Alcaldia del Districte X. 

-- Resoldre, per tal d'evitar que els e.'\."Pedients 
contra funcionaris s'entretinguin de manera indeguda, 
que si el Conseller al qual per torn correspongui instruir 
un expedient contra un funcionari no creu oportú se
guir-lo i ha de renunciar-hi, ho faci abans del terme éle 
cinc dics, a fi de no perjudicar el tennitli màxim de 
dos mesos que les disposicions legals fixen per a deixar 
finits els CÀ-pedieuts. 

-Aprovar el text de la sol·licitud del senyor Aicua, 
procurador 'de l'Ajuntament, dirigida al senyor Pre
sident del Consell de Ministres, respecte a la possibi
litat legal de contenir en els Pressupostos de l' Ajun
tament determinats arbitris. 

- Donada compte d'una instància de l' etnpressati 
director artístic del Gran Teatre del Liceu, demanant 
una snbvenció de 50,000 ptes., s'acordà nomenar una 
Ponència, formada pels senyors Alcalde, J aumar i Co
dolà, amb facultats per a proposar a la Con1íssió de 
Govern una subvenció de 25,000 ptes., condicionada 
de la manera que jutgi oportú, i amb base perquè es 
puguin donar representacions populars cont els anys 
anteriors, i en vista del resultat de la part de tempo
rada corresponent al 1935, pugui proposar, per a la 
de la resta del 1936, el que estimi oportú respecte a 
un possible augment de subvenció. 

-Tenir-se per assabentada de les actuacions prac
ticades a Madrid pel Conseller Regidor senyor Viza, 
en unió dels funcionaris que l'ban acompanyat, amb 
referència als assuntptes dèl Patronat de l'Habitació, 
impost del timbre, interessos del cotnpte de préstec 
amb el Banc d'Espanya, impost d'enllumenat, contri
bució d'utilitats damunt dels cupons, presó de dones i 
petició relativa a la Junta de l'Atur forçós, i fer constar 
expressament la satisfacció de la Comissió de Govern 
per la map.era com han estat tramitats aquests as
sumptes, 

-Traslladar l' arqtú tec te ajudant dels Serveis ~ècnics 
Municipals Joaquim Sallés i Codina de l'Agrupació 
d'Enginyeria Industrial al servei d'edificació particular 
de l'Agrupació del Pla de la Ciutat. 

- Disposar que l'ordenança Francesc Xiqués i Ga
llardo, actualment en el q.rup Escolar Pi i Margall, 
passi a prestar servei al nou Grup Escolar Collaso i Gil. 

- Vist un comunicat del cap de l' Agrnpaci6 d'En
ginyeria Industrial al senyor Conseller Regidor de 
Foment, sobre el millorament del servei telefònic a les 
Cases Consistorials, fent seva la proposta aconsellada 
pel cap del Servei de Tallers i Laboratori, s'acordà 
donar-hi la conformitat i que passés a la Secció de 
Foment, a fi d'efectuar la seva execució immediata, 

- Autoritzar la permuta entre el delineant de l'A
grupació de Vialitat Ferran Sàlvia i Sagrera i el de 
l'Agrupació d'Enginyeria Industrial Frederic Mateo i 
Urrecba. 

GOVERNACió 

CENTRAL· 

Jubilar el guàrdia urbà Antoni Royo i Abella per 
trobar-se físicament impossibilitat per a exercir el seu 
càrrec, amb l'haver passiu lnfnim anyal de 1,825 ptes., 
que s'aplicarà a la part. 5·" del Pressupost vigent. 

- Satisfacer, des del dia l. r d'octubre corrent a 
Teresa Vidal i Grau, vídua del guàrdia urbà, jubilat, 
Pau Barquet i Creus, la pensió anyal d'import 773'50 
pessetes, amb càrrec a la part. 5·" del Pressupost vigent, 
i la paga del mes en què va morir el causant. 

-Abonar, des del dia r.r d'octubre corrent, a Mar
garida Pieffaretty Dautty, vídua del professor auxiliar 
de l'Escola Complementària d'Oficis del Districte VIII 
Abat Oliva, Pere Casabayó i Germà, la peusió anyal 
d'import 668'33 ptes., amb càrrec a la part. 5·" del 
Pressupost vigent, i la paga del mes en què va morir 
el causant. 

- Concedir a Matilde Boadella i Clota un any l 
sis mesos d'excedència en el càrrec de demògraf, per 
a poder atendre asswnptes particulars. 

- Nomenar oficial tercer d'Oficina de Districte a 
Josep Gual i Montardit, per haver acabat el període 
d'e-"\':cedència voluntària que estava gaudint. 

- Concedir a J oau Bta. Gil i Gil, escrivent adscrit 
al Negociat d'Actes, trenta dies de llicència sense sou. 

HIGIENE I SAl'ITTAT 

Treure a subhasta el subministrament de la llet que 
es consumeix a l'Hospital cie l'Esperança, pel tipus 
de 39,000 ptes. 

- Disposar que es tregui a subhasta el subminis
trament de la carn dc moltó, bistec de bou, hou per 
l'vila i bistec de vedella que es conswueix a l'liospital 
d'Infecciosos, pel tipus de 36,r5o ptes. 

- Donar de baixa el corral de bestiar de carn que 
Josep Payü.ibí i Pon tenia al carrer de Provença, n. 0 165. 

- Procedir per administració a ampliar i modificar 
la instaHació de calefacdó existent a la Casa de Ma
ternologia, i aplicar el seu import, de 7.450 ptes., a 
la part. 95a del Pressupost vigent. 

- Autoritzar el traspàs del corral de bestiar del 
carrer de Freser, n. 0 20, sol·licitat per Sebastià Nicola'.l 
i Antoni Vidal, prohibint-hi, però, l'estabulació de 
bestiar cabnun_ 

- Resoldre que donant lloc al recurs interposat 
per Josep Isern i Al art, sigui deixat sense efecte el 
decret de l' Alc_aldia del 29 de març del 1935, pel qual 
es denega el permls per estabular vaques al corral del 
carrer de Floridablanca, 11.

0 95, i que pel C'os de Ve
terinària s'inspeccionin les obres que es diu que hi han 
estat efectuades. 

- Aprovar la relació certificada de les factures que 
per a atendre les despeses de manutenció dels malalts 
de l'Hospital de l'Esperança, d'import 21,348'85 ptes., 
presenta el seu administrador, i satisfer el sen import 
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amb càrrec a la part. 254 del Pressupost vigent. 
- Donar l'aprovació a la relació certificada de les 

factures que per a atendre les despeses de manutenció 
dels malalts de l'Hospital de l'Esperança, d'import 
2T,357'85 ptes, presenta el seu administrador, i dis
posar que el seu import sigui satisfet amb càrrec a 

~ la part. 254 del Pressupost vigent. 

CElVfENTIRIS 

Encarregar el segueut: 
A Joau Cauipdelac:reu i Forest, per 1a quantitat de 

S,ooo ptes., que s'aplicarà a les parts. 201 i 202 del 
Pressupost de l'any 1935, les obres necessàries per a 
l'acabament de la construcció d'un grup de nínxols al 
departament cinquè del Cementiri de Les Corts. 

A Ignasi Conillas, per la quantitat de 2,243'50 ptes., 
que s'aplicarà a la part. 200 del Pressupost vigent, el 
subministrament de personal i les flors naturals neces
sàries per a procedir a llur col·locació ou descansen les 
despulles dels insignis patricis que, per llur mereixe
ment. i pels seus donatius a la ciutat, s'han fet dignes 
que la Corporació els reti homenatge. 

A Antoni Pujol, per la quantitat de r ,goo ptes., 
que s'aplicarà a la part. 200 del Pressupost vigent, el 
subministrament dels materials de llauneria necessaris 
per als treballs que executa la Brigada de Cemen
tiris. 

Al Foment d'Obres i Construccions, S. A., per la 
quantitat total de ro,235'57 ptes., les obres de cons
trucció dc dos grups de nfnxols, addició de nfnxols a 
un altre grup, i les obres complementàries d'urbanit
zació al departament tercer i als pa.Ssos d'entrada del 
Cementiri de Sants. 

ASSUMPTES GE~RAI.S 

Ateses les instàncies dels orgrulitzadors dels Jocs 
Florals de Sant Andreu de Palomar, dél Catalunya S. C., 
del Centre d'Esports Aire Lliure i de la Unió Atlètica 
Nurmi, concedir pn•mis per als actes que organitzen, 
de valor total 250 ptes., i aplicar la despesa a la parti
da 4 19 del Pressupost vigent. 

- Realitzar els següents serveis telefònics : instal·la
ció d'un telèfon directe al Quarteret de la Policia Ur
bana de Tràfic del carrer de la Ciutat, n. 0 4, la qual 
cosa representa una despesa de 35 ptes. per connexió, 
i un altre de 18'75, per quota d'abonament mensuaJ; 
una derivació al despatx del cap del Negociat de Pa
trimoni Municipal, la qual despesa ascendeix a 20 pes
setes per connexió, i un augment mensual de 7'50 ptes. 
i trasllat de dos aparells a l'Institut Municipal d'Hi
giene, despesa que representa utt total de 30 ptes. per 
connexió i un augment mensual d'1'7o ptes., i aplicar 
el seu total import a Ja part. 99 del Pressupost 
vigent. 

-· Donar l'aprovacló als comptes que presenta el 
cap de Cerimonial corresponents a despeses d'urgència 
del seu departament, ordenades per l'Alcaldia. 

- Aprovar els comptes presentats per la Impreu1ta 
dc la Casa de Caritat, per la impressió i tiratge dels 
nombres 23 al 30 de la GASE'ta MUNICIPAI,, i aplicar 
llur import a la part. 152 del :rressupost vigent. 

FOl\IENT 

OBRES PÚBLIQUES 

Per haver resultat deserts els dos concursos convo
cats per a la venda del material que constitueix la ins
tal-lació anomenada «Laberinte•>, emplaçada al Palau de 
Projeccions del Parc de Montjuïc, procedent de la pas
sada Exposició, convocar per tercera vegada, i rebaixar 
a Io,ooo ptcs. el preu mínim assenyalat en el plec de 
condicions en 12,ooo ptes. 

- Aprovar l'acta de recepció de les obres de repa
ració de la cobetta de l'edifici ou bi ha instal·lada l'Oil
cina Mtmlcipal del Districte ill, realitzades per Joan 
Crunpdelacreu i Forest. 

- Encarregar a Francesc Vilaró el subministrament 
de mobiliari amb destinació a les dependències de l'O fi
cina Municipal del Districte IX, per la quantitat de 
3,560, ptes., que s'aplicarà a la part. 417 del Pressupost 
vigent. 

- Accedir a la petició de Ramon Estrada sol·lici
tant permís per a instaJ.lar a la via pública com a pro
paganda una caseta muntable i desmuntable, en el ben 
entès que no podrà romandre més de quatre dies en 
els indrets següents : jardins del final del passeig de la 
República, jardins centrals de la plaça de Tetuau, pas
seig de Fernún Galan (passeig lateral) i avinguda Pau 
Casals (passeig central); i disposar que el sol·licitant 
satisfaci, com a drets corresponents a uua estada de 
quatre dies cada m1, les quantitats de 6, 7, 7 i 4 ptes., 
respectivament, pels emplaçaments abans esmentats. 

- Subministrar a la mà.-tima pressió la ploma d'ai
gua de Montcada que assorteix l'immoble n. 0 3 del 
carrer cle Qnintana, i inscriure la susdita ploma, ano
tada avui a nom de Carme Monter i Milà de la Rosa, 
a favor de Miquel Regàs i Ardevol. 

- Lliurar un crèdit de 2,ooo ptes. a l'oficial segon 
del Negociat de J).fajordomia Alexandre Rosell, i a dis
posició de l'Agrupació d'Enginyeria Industrial, per tal 
de procedir a l'adquisició al comptat de la benzh1a i 
oli pel consum de la camioneta de dita Agrupació, i 
atendre altres petites despeses que tot sovint són ne
cessàries efectuar, i aplicar l'import de referència a la 
part. 445a del Pressupost vigent. 

- Destinar la quantitat de 8oo ptes., que serà lliu
rada a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, per tal de 
contribuir a la prolongació de la claveguera del carrer 
del Molí de la dita població, la qual obra facilitarà el 
tràfic que es dirigeix a l'estació ele•atòria dels pous 
de M:ontcada, amb el ben entès que els treballs s'efec
tnaratt amb intervenció d'un facultatiu del Servei d'Ai
gües d'aquest Ajt1ntameut, i aplicar la despesa de re
ferència a la part. 183 del Pressupost vigent. 

- Lliurar a l'oficial segon de Majordomia Alexan
dre Rosell un crèdit de r ,8oo ptes., a disposició de 
l'Agrupació d'Enginyeria Industrial, per tal de procedir 
a l'adquisició de diverses peces necessàries per a la re
paració de la piconadora u. o 3, qtte s'està efectuant en 
els Tallers Municipals, i aplicar la despesa a la parti
da 420a del Pressupost vigent. 

- Adquirir de la ca.Sa F. Ferrer Aymat un aparell 
multicopista marca oArlac&, per la quantitat de r, 150 
pessetes, la qual s'aplicarà a la part. 144 del Pressu
post vigent. 

- Adjudicar a Diouis Aguelo, per la quantitat de 
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192 ptcs., la instaHació d'enllumenat a la nova por
teria i porta d'entrada del Cementiri de Les Corts, i 
aplicar la despesa a la part. 94b del Pressupost vigent. 

-Encarregar la instal·lació de llums i timbres elèc
trics al Dispensari dc Sant Andreu a l'industrial Rafael 
Broto, per la quantitat dc 1,450 ptes., la qual s'apli- 
carà a la part. 94b del Pressupost vigent. 

OBRES PARTICUlARS 

a sol·licitar la legalització de qualsevol motor o elec
tromotor que hagi instal-lat o substituït sense haver 
obtingut el corresponent permis. 

URBANITZACIÓ I REFORMA 

Aprovar l'acta de delimitació del torrent o riera 
d' Andala, des de la carretera de Cornellà a Fogàs de 
Tordera fins al seu acabament, prop del Viaducte 
de Vallcarca, i del cami de Sant Genfs, des de la ma-

Ratificar la suspensió ordenada pel Servei d'Edili- teixa carretera fins al carrer de Gustau Bécqucr. 
cació Particular, com a mesura imtnediata i de previ- - Donar-se per assabentada de la proposta èie des
sió, i sens perjudici de la resolució que en definitiva estimació del recurs de reposició formulat per Josep 
recaigui, de les obres que efectuava Julià Bertran als Domènech i Mansana, Adolf Carlotta i Assumpció Tor
baixos de la casa n. o 9 del carrer de la riera del Pi, rente, vídua de Camps, contra l'acord de l'Ajuntament 
consistents en obrir una finestra a la façana i d'altres. ple del 27 de juny darrer, sobre modificació de linies 

- Com a mesura immediata i de previsió, i sens de la riera de V allcarca, en el tros comprès entre el 
perjudici de la resolució que en definitiva recaigui, or- Viaducte de Vallcarca i el nou Hospital Militar, i sot
denar a Jordi Eliseo i J uan que suspengui tot seguit metre la resolució del recurs a l'Ajuntament ple, per 
les obres de constntcció d'un forn de coure pa a la bo- tractar-se d'un assumpte de la seva competència. 
tiga de la casa n. 0 66 del carrer de Viladomat, i im- - Assabentar-se de la proposta de desestimació del 
posar-li una multa de 500 ptes. recurs de reposició formulat per Manuel Casas i La-

- Atorgar a Amadeu Comanges el permís que en molla contra l'acord de l'Ajuntament ple del 27 de 
nom seu sol·licità Josep Prats per a tapar esquerdes i juny darrer, sobre modificació de línies de la riera de 
arrebossar i estucar les façanes de la casa n. 0 14 de la Vallcarca, en el tros comprès entre el Viaducte de Vall
plaça de Montcada, cantonada al passeig del Boru. _ caJ:ca i el nou Hospital Militar, i sotmetre la resolució 

- Concedir permís a Pere Tous i Adam per a ins- del recurs a l 'Ajuntament ple, per tractar-sc d'un as
tal·lar dos suports al terrat de la casa n.0 19 de la pla- sumpte de la seva competència. 
ça de Cataltlllya. 

- Per ha\er sofert error en consignar el 11.0 13 de 
la casa del carrer de la Mercè, tenir per rectificat, en el 
sentit que és per a la casa u. 0 1t del susdit carrer, l'acord 
adoptat en sessió del 12 de juny últim, relatiu a què 
s'instrueixi expedient contradictori a illstàucia de Se
bastià Domingo i Orobilg, en representació de la seva 
esposa Dolors Farnés, propietària de la finca. 

- Desestimar, per improcedent, el recurs de repo
sició interposat per Francesc Parramon i Puig contra 
l'acord del 28 d'agost darrer, en virtut del qual es de
negà el permís sol·licitat per a construil' un ed;fici de 
semi-soterrani, planta baixa i un pis en uu solar que 
afronto. amb el carrer de l'Abat Zafont, cantonada amb 
el dc les Tàpies. 

- Ratiiicar la suspensió ordenada pel Servei d'Edi
ficació Particular, com a mesura immediata i de pre
visió, i sens perjudici de la resolució que en definitiva 
recaigui, de les obres de reforma i d'ampliació i addició 
d'un pis a les cases n.s 45 i 47 del carrer d'Horta, can
tonada al de Castelló dc la Plana, que efectuava To
màs Barri i Abad sense haver obti,ngut el corresponent 
permís. 

- Desestimar, per improcedent, el recltrs de repo
sició interposat per F.duard Almenar i F.spelt contra 
l'acord del r:z d'agost darrer. en virtut del qual, per 
haver realitzat "el snsdit senyor, sense pemús, obres 
interiors al primer pis de la casa n. 0 28 de la rambla 
de Sant Josep, se li imposà una multa de 25 ptes. 

- Disposar la immediata suspel:lsió èlel .funciona
ment del motor d'olis pes~t.<; que Emili Mumbrú té 
instal-lat al t:iller de metaHisteria establert als carrers 
de Sòcrates, n. 0 35, i Vallès, n. 0 30, el qual acciona, 
segons sembla, sense autorització municipal i produeh: 
fums i tnolèsties de tal caràcter i importància, que fan 
impossible la seva continuació, manar-li que procedeixi 

REVISIÓ DE LA NUMERACIÓ I RETOLACIÓ 
DELS CARRERS DE LA CIUTAT 

Obrir, per un termini de vint dies, informació pú
blica sobre els projectes de numeració dels carr&s de 
Pau Sabater i Balmes; plaça de Joaquim Folguera, 
des de l'avinguda del Catorze d'abril al passeig de Sant 
Gervasi; carrers d'Estévanez, Carrencà, Guitart, Comtes 
dc Bell-lloc, Monestir i Pau Alsina, passeig dc Mal'agall, 
de la plaça de Maragall al carrer del Dant; passatge 
de l'Agregació; carrers de Concepció Arenal, Taqtúgraf 
Garriga, Ptuggarf, Buenos Arres, 1\l.{oli.ns de Rei, Sabin 
d' Arana i l'assenyalat amb la lletra V del Pla d'Ei
xampla. 

- Aproyar la factura del contractista Agustí Clarí, 
d'import IIO ptes., per una placa de retolació del carrer 
de Tokio. i aplicar la dita suma a la part. 43I del Pres-
supost vigent. ~ 

- Nomenar carrer de Joaquim Ruyra i Oms el 
que àVtlÍ no és retolat a la barriada de Gràcia, urba
nització de éan Comte, limitada pel de Sabin d' Arana 
i la Travessera de Gràcia. 

HI SEN DA 

PRESSUPOSTOS 

Aprovar el pressupost de la Societat General d'Aigües 
de Barcelona, d'import total 5,260'75 ptes., pel submi
nistrament d'aigua als grups de cases barates del Pa
tronat de l'Habitació, i disposar que la despesa de 
referència sigui satisfeta amb càrrec a la part. r82 del 
Pressupost vigent. 
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- Abonar a l'ajudant d' escrh-ent Pasqual Espert 
la quantitat total de 3ro ptes., import de les despeses 
satisfetes amb motiu de l'agressió de què fou víctima 
al carrer de Cirés, n.0 14, tenda, el dia 10 d'abril dell93·h 
en complir el seu deure en les funcions de recaptador au
xiliar, i aplicar la despesa a la part. 45L del Pressupost 
vigent. 

INGRESSOS 

Declarar Antoni Lanau, adjudicatari del solar 
n. 0 24 bis de la Via Laietana, exempt del pagame11t 
de tlrets de permís per les instal-lacions que es facin 
a la façana de l'edifici bastit en el repeti_t solar, exempció 
que comprèn el període de sis anys, comptat del 15 
d'octubre del1932 fins el 14 d'octubre del 1938; anul-lar 
la taxació de drets de permís que en concepte d' antmcis 
en draps i similars és requerit de legalitzar, i t01nar al 
reclamant, amb càrrec al cap. XIX, article únic, del 
Pressupost vigent, la quantitat de rg6 ptes., pagada 
en concepte de drets de permís per obres menors prac
ticades a la façana de la casa n. o 24 bis de la Via Laie
tana. 

- Donar l'aprovació a les liquidacions formulades 
pels au:tiliars recaptadors Q.e les Oficines Municipals de 
Districte, de la d'Estadística i de la de Circulació, re
ferent a les quantitats que correspon percebre a ca
dascun d'ells en concepte de premi del 5 per roo del 
recaptat per Cl..-pendició de segells municipals i paper 
de multes durant els mesos de juliol, agost i setembre 
de l'any actual, i satisfer el seu import, que és de 2,199 
pessetes, amb càrrec a la part. r28 del Pressupost 
del 1935· 

- Disposar que per la quantitat de 2,r6o ptes., 
pagadora amb càrrec a la part. 12ob del Pressupost 
del 1935, sigui encomanada a Salvador Corbella la sub
ministració de nou-cents mil tiquets llUIUerats, dividits 
en nou sèries, numerades cadascuna de l' r al roo,ooo, 
els quals hauran d'ésser lliurats diüS dels quinze dies 
següents al de la notificació del present acord. 

- EJ. mèrits de la instància de Cast Moll i Roig, 
en la qual reclama contra l'exacció de la quota, d'import 
857 ptes., corresponent a l'actual exercici, per taxa 
sobre inspecció d'aparells distribuïdors de gasolina i 
dipòsits de gasolina, amb referència als dos apart-lis, 
amb el seu corresponent dipòsit, existents en el ga
ratge situat a la plaça de la Bonanova, desestimar 
l' al·ludida reclamació i tenir pt>r formulada la reserva 
que fa el sol·licitant, respecte al fet que el pagament 
efectuat no implica conformitat amb la quota. 

- Desestimar la instància de Francesc Farré i Roig 
interessant el retorn de 57 ptes. satisfetes, amb refe
rència a l'actual e.xercici, per drets d'inspecció d'un 
muntacàrregues instal·lat al carrer de Premià, n. 0 8, 
per Antoni Oliveras. 

- Denegar l'autorització que demana Dolors Jordi 
i Vidal per a iustaHar una pèrgola en el quiosc de be
gudes instaHat a la calçada de la rambla de Santa 
Mònica, del qual n'és concessionària. 

PATRIMONI MUNICIPAL 

Contestar la comuuicació del Jutjat d'Instrucció 
n.0 ro de Barcelona, oferint el procedimént en el su-

marí sobre desperfectes a la farola de l'enllumenat 
püblic situada al carrer de Sants, ertfront a la casa 
n. 0 324, ocasionats per haver-hi topat la camioneta 
propietat de Joan Ruiz i Ramírez, i dir-li que l' Ajun
tament resta assabentat del dret que li concedeLx la 
Llei, i deferint al zel dels Tribunals de Justícia, renuncia 
de moment a prendre part en causa, si bé no a percebre 
la indemnització que li correspongui com a perjudicat. 

- Aprovar, per al seu pagament a Ja Societat d'As
segurances Mútues contra Incendis de Barcelona, el 
dividend repartit a aquest Ajuntament per l' assegu
rança d'incendis de l'edifici antic Hospital de la Santa 
Creu, i disposar que el seu import, de 260'25 ptes., 
sigui satisfet amb càrrec a la part. 418 del Pressupost 
del 1935. 

- Donar l'aprovació, per al seu pagament a la So
cietat d'Assegurances Mútues contra Incendis de Bar
celona, el dividend repartit a aquest Ajuntament per 
l'assegurança d'incendis de l'edifici situat en el Parc 
Güell, de propietat d'aquest Ajuntament, i satisfèr el 
seu import, de 18o' 15 ptes., amb càrrec a la part. 418 
del Pressupost del 1935. 

- Aprovar, per al seu pagament a 1a Companyia 
d'Assegurances Omnia, S. A., el rebut d'import 344' 50 
pessetes, per la prima anyal per 1' assegurança de res
ponsabilitat civil per accidents causats a -tercer de 
l'automòbil destinat als Serveis Tècnics .Municipals, i 
aplicar la despesa de referènciat a la part. 158b del 
Pressupost del 1935· 

PLUS-VÀLUA I MILLORES 

Pbcar en 3'20 i 3'35 ptes. el pam quadrat, com a 
preu anterior i posterior, respectivament, a les obres de 
conversió en subterrani del ferrocarril de ,Sarrià a Bar
celona, en relació a la contribució especial per millores 
i a la finca n. o 44 del catrer de Sant Eusebi, propietat 
de Carme Homedes i Rosés. 

- Resoldre fixar en 3'30 i 3'45 ptes. el pam quadrat, 
com a preu anterior i posterior, respectivament, a les 
obres de conversió en subterrani del Ferrocaoil de Sarrià 
a Barcelona, en relació a la contribució especial per 
millores i a les finques situades als carrers de Bèlgica, 
n. 0 62, i Sant Eusebi, n.0 45, propietat d'Ignasi Casa
navas i Roca. 

- Tenir per fisats en 3 i 3'15 ptes. el pam quadrat, 
com a preu antt-.rior i posterior, ,respectivament, a la 
conversió en subterrani del Ferrocarril de Sarrià a 
obres de Barcelona, en relació a la contribució especial 
per millores i a les finqnes situades al carrer de Sant 
Eusebi, u.• 62, 64, 66 i 68, propietat d'Antoui \ruar6s i 
Bozzo. 

SOLARS 

'l'ornar, amb càrrec al cap. XIX, article llnic, del 
Pressupost 'Vigent, les següents sumes, les quals foren 
abonades indegudament per l'arbitri sobre el valor dels 
solars, estiguin o no edificats : A Montsen-at Ellas, 
vfdua de Moragas, 250'97 ptes.; a Miquel Samsó, 70'52; 
a Francesc Casas, 47'26; a Joan Sanllehy, 172; a Joaquim 
Sabat, 39'92; a Teresa Co1ndor, 19'52; a Mercè Farr~, 
44'6z; a Jaume RaureU, 4¡'22; a Isidre Bagnñà, 483'04, 
i a Filibert Maese, 331'33 ptes. 
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- Accedint a la petició formulada per Albert Albert 
i ] uñet, apoderat de l\fercè Parellada i Sabadell, pro
pietària de la finca n. 0 530 de l'avinguda del Catorze 
d'abril, clonar de baixa en el Padró de l'arbitri sobre el 
valor dels solars, estiguin o no edificats, des del primer 
trimestre del 1933. la inscripció n.o 45801, duplicada 
de In 3526. 

- AnuJ.lar en el Registre i Padró de l'arbitri sobre 
el valor dels solars, estiguin o no edificats, les inscrip
cions n. • 38901 i 38904, corresponents, respectivament, 
a les finques n.! 3~ i 35 del carrer de Rossend Anís, 
propietat d'Antoni Suñol i Ororní, per ésser duplicades 
de la 38900 i 38903; rectificar, a partir del primet tri
mestre del 1935, la inscripció n. 0 38900, corresponent 
a la finca n. 0 35 del carrer de Rossend Anís, fent-hi 
constar les dades que li corresponen~ segons els Serveis 
Tècnics Municipals, i que han estat acceptades pel seu 
propietari, i també rectificar la inscripció 3~903, corres
ponent a la finca n. 0 35 del carrer de Rossend Anís, fent
hi constar les dades que, segons els Serveis Tècnics, li 
corresponen i que ban estat acceptades pel seu propie
tari. 

- Atesa la instància de J>au Scharlau i Singer, 
rectificar la inscripció n.0 3-l207, en el sentit que es 
refereL'\:i a la finca sense número del carrer de Pomaret 
i del Rosari, en una superficie de 560 metres quadrats; 
rectificar la inscripció n. 0 34-250, en e!' sentit que es 
refereh.-i a la finca sense número del carrer de Jau me 
Piquet, amb una superfície de 490'62 metres quadrats, 
i rectificar també la inscripció n. o 34256, en el sentit 
que es referei:x:i a la finca sense número del carrer de 
Pomaret i Jaume Piquet, en una superfície de I, oo3 '91 
metres quadrats, valorats a 59' 55 ptes. el metre quadrat, 
i fent constar a Pau Scharlau i Singer com a propietari 
d'aquestes finques, i donar de baixa el càrrec 49045, 
referent a la finca sense núrncro del carrer de la Verge 
del Rosari, a nom de Manuel Comamala, i rectificar la 
inscripció n.0 19964 en el sentit que es refereixi a la 
finca sense número del carrer de Jaume Piquet, en una 
superficie de 1,473 metres quadrats, propietat d'Esther 
Sagrera i Bustamante. 

- Accedint a la petició de Josep Martí, donar de 
baixa del Padró de l'arbitri sobre el valor dels solars, 
estiguin o no edificats, la inscripció n. 0 25656, per cons
tittúr una duplicitat de la 11. 0 25674, i rectificar, a par
tir del primer trimestre del 1934, la inscripció n.0 25674, 
en el sentit que es refereixi a les finques n. 8 55-57 del 
carrer de les Monges. 

- De conformitat amb la petició de Maria de Mi
ñon i Lata, propietària de la finca n. 0 369 de l'avinguda 
del Catorze d'abril, an,ul·lar i donar de baixa del Regis
tre i Padró de solars, estiguin o no edificats, amb efec
tes des del primer trimestre del 1933, la inscripció 
n. o 3454, per duplicitat improcedent de la 3455, i pro
cedir a la devolució de la quantitat de 730'57 ptes. ins
tada per la referida senyora. 

IMPOSTOS DIRECTES 

Donar de baixa del Padró de l'arbitrisobrelloguers 
els pisos queocupett Walter Bckliger, Royal Hotel Meu
blé, S. A.., Hermilúa Ortiz, Manuel Badia, Ramon Al
tirriba, Heribert Palà, Fraternitat Cristiana, Emili 
Vidal, Llorenç del Rio, Francesc Layret, J. Bretos, 

Teresa Rull, Josepa Izquierdo, Material Industrial, S. A., 
Indústries Titan, S. A., Francesc Serrano, Joaquim de 
Sentmenat i Francesc Margarit. 

- En relació a la quota que per l'arbitri sobre tras
llat de mobles ha de satisfer Salvador Santomà i Casa
mur, ocupant del pis 4.t B de la casa n. 0 4 de l'avinguda 
del Portal de l'Angel, fer-hi un descompte del 75 per 
100; ÍUlposar-li la penalitat assenyalada a l'Ordenança, 
per no haver demanat peruús de trasllat, i procedir a 
l'anur.tació del taló n. 0 4207 i tornar al reclamant el 
seu import de 6o ptes. 

- Concedir a Enlili Nadal l'e..'\:empció de l'arbitri 
sobre trasllat de mobles, en relació a la tenda n.s 8 i 10 
del carrer de les h'ures, pet no haver-se verificat cap 
trasllat, i sí únicament un canvi de nom. 

- Procedir a la baixa del taló n.0 17221 de l'arbitri 
de conservació i neteja del clavegueram correspone11t 
al carrer de Trafalgar, n. 0 2, a nom de Francesc Mestre, 
d'import 144 ptes. 

. - Donar de baL'\:a del Padró de conservació i neteja 
de la zona d'Ei:x:antpla els talons n. 0 21799 de l'any 1934 
i el 11. 0 41948 d'enguany, d'import cada un 2' 40 ptes., 
corresponents a la finca del carrer de Borrell, n.0 175, 
a nom de Concepció Regordosa. 

- Donar de baixa del Padró de l'arbitri sobre con
servació i neteja del clavegueram el taló a nom de Fa
br:ca ·de Raspalls, situada a la carretera de Sarrià, 
n.0 29, corresponent a l'any 1934, i tornar a l'interessat 
la suma de 36 ptes., amb càrrec al cap. XIX, article úuic, 
del Pressupost vigent. 

CULTU J{A 

ADMINISTRATIU 

Aprovar els comptes relatius a la inversió de sumes 
!liurades per a atendre les despeses de material i netejà 
de les Escol~ del carrer d' Ar'bau, n.0 155, Bosc de 
Montjuïc i Casa dels.Nens. -

- De conformitat amb el que interessa Francesc 
Dnnkelberg, disposar que li siguin lliurades les quanti
tats de 352'o8 i 75 ptes., respectivament, que en con
cepte de mensualitat i eq4ivalència de casa-habitació, 
no pogué petcebre el proppassat mes de setembre, per 
defunció, la seva esposa Matilde Canalda i· Baiges, 
mestra auriliar d'aquest Municipi. 

- Atesa la necessitat de regular d'una manera 
metòdica i amb caràcter definitiu l'ensenyament mu
sical a le~ Escoles primàries que depenen de l'Ajunta
ment, i considerant factible el pla que proposen diversos 
professors en tot allò que fa referència a l'orientació i 
abast del programa, si bé no sembla aconsellable per 
raons d'eficàcia i complicacions burocràtiques i de relació 
entre el profess01at de mt'tsica la constitució del Consell 
Tècnic de Professors que també proposen, designar un 
assessor tècnic musical. el qual aportarà, les seves ex
periències i els seus projectes al Patronat Escolar i a la 
Comissió de Cultura, sense cap jerarquia en relació amb 
els altres professors i sense retribució econòmica de cap 
mena, mentre no resti aquesta, per raó de la tasca, 
del tot justificada; i sense que deixi de conlJ?lir la seva 
comesa a l'Sscola on sigui designat. 

- Aprovar el projecte d'habilitació i pressupost, 
d'import 13,201 ptes., per a realitzar per administració, 
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i amb càrrec a la part. 8. o. !lel Pressupost extraordi
nari de liquidació de crèdits, les obres corresponents a 
la instaHació del servei de dutxes i fontaneria, per a 
l'habilitació. d' ru1a escola a l'edilici principal de la finca 
Can Gasparó, propietat del Municipi, instaHada a Les 
Corts. 

- Donar l'aprovació al projecte d'habilitació i 
pressupost, d'import r2,126'5o ptes., per a realitzar per 
administració, i amb càrrec a la part. 8.a del Pressupost 
extraordinari de liquidació de crèdits, les obres corres
ponents a la construcció d'una escala independent de 
la principal, i construcció d'una font decorativa i repàs 
general de cobertes, per a l'habilitació d' una escola a 
l'edifici principal dc la fillca Can Gasparó, propietat 
del Municipi, instaHada a Les Corts. 

- En mèrits de l'acord del Ple consistorial ,del 25 
de setembre del I934, aprovant el pla d'obres d'am
pliació d'escoles, i el del 27 de juny darrer, referent a 
l'ampliació de matrícula a Escoles primàries, aprovar 
el projecte d'habilitació i pressupost, d'import 6,588 
pessetes, per a realitzar per administració i amb 
càrrec a la part. 8,1\ del Pressupust extraordinari de 
liq1údació de crèdits, les obres d' amp~ació necessàries 
per a l'habilitació de Ja Casa del Marí, als efectes d'es
tablir-hi una escola. 

- Designar els Consellers senyors Lluís G. M. Cas
cante i Frederic Frígola, l'arquitecte cap d'Edificis Mu
nicipals, Antoni de Falguera, i Josep Goday, arquitecte 
cap del Servei d'Edificis Escolars, perquè procedeixin a 
a efectuar la recepció definitiya de les obres de cons
trucció del Grup Escolar Collaso i Gil. 

- De conformitat amb la moció presentada pels 
Consellers senyors Octavi Saltor i Frederic Roda i 
Ventura, amb motiu de l'homenatge popular, en vies 
de celebració, a l'iJ.lustre ciutadà barceloní Apel·les 
Mestres, per haver complert els vuitanta anys, i am
plirutt l'acord precedent de la Corporació municipal 
d'adherir-se a la commemoració esmentada en honor 
d'aquest gran poeta, músic i dibuixant de Catalunya, 
i com que coincideix l'Ajuntament en l'apreciació dels 
mèrits d'aquest artista que l'han portat, tai!t per les 
seves virtuts cíviques com per les seves obres artísti
ques, a la popularitat que gaudeix i que el fan merei
xedor del màxim homenatge que pot rendir-li la ciutat, 
disposar que sigui atorgada a Apel·les Mestres la Medalla 
de la Ciutat, la qttal li serà lliurada solemnement al 
Saló de Cent, amb assisti'!ncia de les autoritats catalanes 
i de les entitats i representacions organitzadores de 
l'homenatge; procedir a l'encunyació de l'exemplar de 
la medalla, segons el model oficial, i encarregar-ho al 
mateix industrial especialitzat en aquests treballs, que 
l'ha encunyada altres vegades, Eduard Ausió, i desti
nar-hi la qurultitat de 1,500 ptes.; contribuir, com ho 
han fet altres Ajuntaments de Catalunya, a les despezes 
del diversos actes que organitza l'Associació de Teatre 
Selecte com a homenatge popular a l'admirat artista, 
amb la quantitat dc 2,ooo ptes., la qual podrà fer-se 
efectiva a nom del president de l'esmentada associació 
orgatútzadora, Joan Petuàndez; aplicar la quantitat 
de 3,500 ptes. que importen les despeses esmentades 
a la part. 62, i donada la imminència de la celebració de 
l'homenatge, facultar el senyor Couseller Regidor de 
Cultura' per determinar detalladament, i amb la més 
gran urgència, Ja realització dels precedents acords i 
fixar la data que cregui més adient. 

Cll~CULACió I POLICIA U~BANA 

CIRCULACIÓ 

Destillar, amb càrrec a la part. 442 del Pressupost 
vigent, un crèdit de 1,987'88 ptes., perquè, sota la di
recció de t'arquitecte cap del Servei de :\fn seus, Palaus 
d'Exposició i Habitació Popular, s'efectuïn les obres 
pertinents per a la deguda habilitació del local que ocupa 
l'Oficina administrativa del Departament de Circulació. 

- Posar a disposició de la Majordomia la quantitat 
de 250 ptes., amb càrrec a la part. 442 del Pressupost 
vigent, per tal d'atendre petites despeses de conservació 
del Departament de Circulació. 

POLlT ICA SOCIAL, ESTADíSTICA 
I CENSOS 

Efectuar diverses inclusions, altes i baixes en el Padró 
d'habitants. 

- Disposar que els inspectors temporers de la Borsa 
Municipal del Treball Salvador Farrés, Antoni Feruàn
dez i Jaume Forns, passin a l'Oficina !lc Matrícules de 
Cultura, i Joaquim Mola, Indaleci Molinari i Pere Parra, 
al Padró d'arbitris de la Secció d'Hisenda. 

EIXAMPLA 

OBRES PÚBLIQu'"ES 

Desestimar, per improcedent, el recurs interposat 
per Antoni Balaguer i Boix, propietari del carro n.0 212 
de la matrícula de Badalona, contra l'acord de la Co
missió Municipal imposant-li quatle multes de 100 ptes. 
cadascuna, per haver aba11donat altres trultes carretades 
de terres i runes a la via pública. 

- Encarregar el següent: 
A Obres i Subministraments Donat, S. A., per la 

quantitat de 14,700 ptes., que s'aplicarà a la part. 71 
del Pressupost d'Eixampla vigent, les obres de pavi
mentació del carrer de Lepant, entre els d'Almogàvers 
i Pere IV. 

A la mateixa societat, per la quantitat de 7,285 pt.es., 
que s'aplicarà a la part. 71 del Pressupost de despeses 
d'Eixampla de l'actual exercici, les obres d'explana
ció i col-locació de bordons a la Travessera Vella de 
!,es Corts, entre la Gran via de Ronda i l'avinguda de 
les Corts Catal~es. 

A Fills de Josep 1\fiarnau i Navàs, S. A., per la quan
titat de 12,250 ptes., que s'aplicarà a la part. 71 del 
Pressupost d'Eixampla vigent, les obres d'urbanització 
de la Travessera, entre els carrers de Bailèn i el torrent 
de les Flors. 

A Obres i Subministraments Donat, S. A., per la 
quantitat de 8,304'90 ptes., que s'aplicarà a la parl. 71 
del Pressupost d'Eixampla vigent, les obres dc pavi
mentació del carrer de Mir i Miró. 

A la mateixa empresa, per la quantitat d' n,340 pt.es., 
que s'aplicarà a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla 
vigent, 'les obres de pavill1entació del carrer de SMtaló, 
entre la plaça d'Adrià i el carrer de Copèrnic. 

- Vendre, pel preu de 727'92 ptes., a Venanci 
Asbert i Bu~ens, una parceHa procedent de la riera 
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de Sant Gervasi, i emplaçada en l'illa delimitada pE>Js 
carrers de Guillem Tdl, perllongació- cle la de l,incoln 
i Canil i Ja plaça de Mtlliua. 

- Disposar que, pel preu de 4,3ó4 '57 ptes., es \'engui 
a Venanci Asbert i 13uxens una parcel·la procedent de 
la riera de Sant Gervasi, i emplaçada en l'illa delimitada 
pels carrers de Balmes, Sanjoanistes, Guillem 'l'ell i 
Lincoln. 

-Resoldre que, pet preu de 4,175'o6 ptes, es vengui 
a Joan JuHén una parcel·la procedent de la sèquia de 
la I,lacuna, i emplaçada en l'illa delimitada pels carrers 
d'Almogàvers, r,uchana, Sancho d'À vila i Llacuna. 

PROPOSICIONS 

Fou llegida una proposta del senyor Alcalde, inte
ressant r¡ue s'autoritzi l'Alcaldia a redactar el corres
ponent contracte amb la societat anònima Ribas Pradell, 
la coustrqcci6 de vuit casetes de fusta per a Oficines 
receptores de sol·licituds del carnet electoral, per la 
quantitat global de 6g,6oo ptes., compresa llur instal
Jació, segons el model el pla clel qual s'acompany'a a 
la proposició. (S'acordà aprovar la despesa de refe
rència, amb càrrec a la part. 8.-l del Pressupost ex
traordinari de liquidació de crèdits del 1934, per trac
tar-se d'un cas de veritable urgència i d'imprescindible 
necessitat, i l'aprovació de l'esmentada consignació 
haurà de ratificar-se per l' Ajwtt:uueut ple, donats els 
termes eu què figura redactada la dita partida. 

- També s'aprovaren les següents, signades pels 
senyors Consellers Regidors que s'esmenteu: 

Del senyor Codolà, perquè, de conformitat amb la 
proposta aprovada per tots els Consellers de la Co
missió de Cultura, i accedint al que sol·liciten les en
titats Institut Agricola Català de Sant Isidre, Cambra 
Oficial d'Indústria, Foment del Treball Nacional, As
sociació Protectora de l"E:nsenyança Catalana, Orfeó 
Català, Cercle Artístic, Societat Econòmica BarceLonesa 
d' An ·ics del País, Institut de Cultura i Biblioteca Po
pular de la Doua, Acadèmia Medicinae Barcinonensis, 
Ateneu 13arcelonès, Mancomunitat de Fabricrmts de 
Teixits, Cercle Artístic de Sani Lluc, Amics dc l'Art 
Vell, Cah:a de Pensions per a la Vellesa i d'Estai-ric;, 
Acadèmia de Ciències i Arts, Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Jordi, Centre Excursionista de Catalunya i 
Consistori dels Jocs F lorals, s'acordi que sigui posat 
a la galeria de catalans iHustres el retrat d'Husebi 
Guell i Bacigalupi, i es faculti l'Alcalclia perquè elis
posi el que calgui per a la realització del que s'acordi. 
(Votà en contra, el senyor lilled.) 

Del senyor Coll i Rodés, interessant que es mani
festi al senyor C'ap superior dc Policia de Barcelona, 
en vista del seu escrit sobre creació d'un servei núnim 
de ·vigilàucia en el subsòl de Barcelona, que aquest 
,Ajuntament podria cooperar a ciquella ftmció d'ordre 
públic facilitant els plans necessaris i disposant, quan 
calgués, que el personal coneixedor de la xarxa. de cla
vegueres orict1tés les inspeccio11s que practiqués la po
licia, la qual cosa porlria continuar tenint· lloc amb 
l'efic;1ç coHaboració del personal de la brigada espe
cialitzada en aquests afers, la qual ja ve prestant aquest 
servei quan és requerida a l'efecte. 

Del senyor BausiJi, perquè, d'acord amb la petició 
formúlada per la presidència de rAgrupació de Ve-

nedors de Llibres d'Ocasió del Paral·lel, i a l'objecte 
de no lesionar els interessos dels Yenedors de llibres del 
mercat domiJlical c1el Paral-lel, s'autoritzi Ja venda fins el 
darrer diumenge del mes de desembre del corrent any, 
per tal que puguin desfer-se dels dipòsits de llibres que 
tenen emmagatzemats. 

Del senyor Codolà, interessant que tenint en comp
te la peremptòria necessitat d'atendre el funcionament 
de les E:scoles que s'estan inaugurant, i per tal que 
la designació del personal docent pugui ésser feta amb 
les màximes garanties, sigui convocat concurs per a la 
provisió de quinze places de mestresses parvulistes, amb 
el sou dc 3,200 ptes. anyals, al que podran prendre-hi 
part les mestres que reuneixin les condicions que el 
Tribwtal assenyalarà a les bases de la convocatòria i 
tinguin més de vint anys i menys de trenta-duc, bases 
que seran publicades en la fonna que fixa el Regla
ment general d'Empleats; que així mateix sigui con
vocat concurs per a la provisió de quatre places de mes
tresses d'ensenyament primari, amb el sou dc 4,270 
pessetes anuals, al qual podran prendre part les mes
tres que reuneixin les condicions que el Tribunal asse
nyalarà a les bases de la convocatòria i tinguin més 
de vint anys i menys dc quaranta-dos, bases que seran 
publicades en la forma que fixa el Regl~ent general 
d'Empleats. El 'l'ribw1al d'aquests concursos, segous 
cstableL--t l'art. 68 del vigent Reglament d'Empleats, 
estarà constituït pel President de la Comissió de Cultu
ra o el Regidor que delegui, dos Regidors de la mateixa 
Comissió que designarà la presidència, el Secretari de 
l'Ajuntament, que podrà delegar un Cap de Secció, un 
director de Grup Escolar, que designarà la Couússió 
de Cultura, i un funcionari de l'especialitat designat 
per l'Associació Instructiva d'Obrers i Empleats Mu
nicipals, en la forma prevista en el Reglament General 
d'Empleats. Actuarà de secretari, el fu11cio11ati que 
exerceixi les flmcions de cap del Negociat de Cultura, 
i com a auxiliar, el funcionari que designi la Presi
dència. El Tribunal, si ho creu conve11icnt; podrà sot
metre els concursants a la pràctica d'exercicis, i ho farà 
constar a les bases de la convocatòria. De conformitat 
amb l'art. 72 del vigent Reglament d'Empleats, parà
graf segon, els concursants, per a prendre part als con
cursos, hauran de satisfer els corresponents drets d' exa
men en quantitat de 25 ptes., i s'abonaran les corres
ponents dietes a tots els membres del Tribunal. 

Dels senyors Coll i Rodés i J anmar, perquè havent 
manifestat els caps de les respectives oficines llur con
formitat, i per tal que pugui ésser utilitzat en la redac
ció dels projectes encomanats amb urgència a l' Agru
pació de Vialitat, s'autoritzi els caps de la dita Agru
pació i el del Negociat Central perquè pugui passar 
eventualmet1t a prestar servei en f' esmentada Agrupa
ció facultativa l'escrivent afecte al Negociat Central 
Ferran Barco i Garcia. 

- Se'n llegí també una altra, de la Ponència de 
Personal, interessant que la Comissió de Goveru Mu
nicipal acordi que la millora de la concessió de les 
9 ptes. de jori¡al ntínim afecti els indlvidu.'l de les se
güents categories administratives : Brigada de Cemen
tiris; Brigada de Desratització; Brigada de Conservació 
d'E:dificis Municipals; Brigada de Vies Públiques; Bri
gada de Tallers Municipals; Brigada de Fontaneria; 
Brigada de Recollida dc Gossos; Brigada de Conserva
ció i Reparació d'Edificis Municipals; Brigada de Ser-
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veís de Paviments; Brigada de Serveis de Parcs, Agru
pació de Vialitat; Brigada de Neteja i Higiene V. P., 
Agrupació Vialitat; Brigada de Retolació; Personal 
d'Oficina dc Vialitat procedent de brigades; Personal 
de brigade~ que l1a de jubilar-se (Agrupació de ViaU
tat); Personal de l'Agrupació de Viàlitat que presta 
servei a altres dependències, Brigada eventual del Ser
vei elèctric de },fontjuïc; Administració dels Jardins de 
Pedralbes; Brigada de Jocs d'Aigua de l'Exposició~ 

Personal eventual de J arclineria, peons jardiners; Per
sonal cle la Clínica clc Psiquiatria, mossos de clínica; 
Peó de cHuica, porta-lliteres de l'Institut Municipal 
d'Higieue; Oficina de Vialitat; Procedents de l 'Hxposi
ció; Dclineant procedent de brigades; Telefonista de la 
Central de l'Escorxador: Guàrdies de Guarderia; Guàr·· 
dies dc Guarderia procedents de l' E:lt..-posició; Guàrdies 
de Guarderia de parc i boscos; Xofers de la recollida 
de gossos; Conserges; Conserges diversos; Encarregat de 

les Oficines de Vialitat; Guarda-magatzems de Fontane
ria; Ajudants di.-ersos; Vigilant nocturn de Museus; Vigi
lant de l'Arxiu Històric; Electricista per a la conser
vació dels Museus; Fusters per a la conservació de. 
Mnseus; Piutor per a la conservació dels Museus; Mos
sos di versos; Ordenances; Jardiner de conservació de 
Museus; Paleta per a la conservació dels Museus; Por
ters; Dependents de la Banda Municipal; Serraller de 
conser\·ació de Museus; Tapisser; Sastre; Inspector au
xiliar de les brigades dc Vialitat; Professor del grup 
quart de la Banda Municipal; Assistència Municipal, 
mossos; Hospital Marít.im, jardiner. (S'aprovà la mi
llora de la concessió de 9 ptes. als individus pertanyents 
a les dependències anteriorment indicades, a partir del 
dia r.r del present mes, i es disposà que la proposta 
passés a Intervenció perquè fixés l'import a què as
cendeix el dit augment i la consignació aplicable per 
a la seva efectivitat.) 

Assumptes reglamentaris aprovats 

Per les respectives Conselleries Regidories han estat 
aprovats els assumptes reglamentaris que tot seguit es 
relacionen, en compliment de l'autorització que cls fou 
atorgada per la Comissió de Govern en sessió del ro de 

maig del 193S· 

Del 23 al 29 de set embre 

EIXAMPLA 

OBRES PÚBLIQTJES 

Aprovar les certificacions i relacions valorades 
segiieuts· 

De les obres de conservació i reparació deis pavi
ments i ert.lpedrats de la zona d'Eixampla durant el 
mes de juliol darrer, efectuades per Sinto Badia i Piera, 
d'import 4r,873' 48 ptes. 

De les obr~es de pavimentació, amb formigó asfàltic 
de 2 cm. de gruix, dels carrers de Viladomat, entre el 
del Parlament i l'avinguda de Francesc Layret; Roca
fort, entre el de Tamarit. i l'avinguda dc Francesc Lay
ret, efectuades per E ugeni Marquiet i Melià, d'import 

13,499'98 i 13,soo ptes. 
De les obres de pavimentació i col-locació de bordons 

a la Via Augusta, efectuats per Agustí Aura i Mauri, 
d'import 13,3oo' so i 13,300' so ptes. 

Dels treballs de la coberta de la regadora de la car
retera antiga de València, efect-uats per Albert Batalla 
i Perelló, d'import s,846'17 ptes. 

De la revisió de preus dels treballs de neteja i regors 
de les vies públiques üurant el mes d'agost darrer, 
efectuats pel Foment d'Obres i Construccions, S. A .. , 
d'import 6s,86'2'98 ptes. 

- Donar la conformitat als comptes següents: 
De la Casa Serret, d'import 2,260 ptes., pel subnli

nistrament d'un vestít per al conserge, tm altre per al 

xofer i vint-i-tres més per als ordenances dc la Secció 
d'Eixampla. 

De Jaume Serrano i Roigé, d'import 366 ptes., 
pel subministrament de sis vestits de dril, d uniforme, 
per als inspectors de clavegueres. 

De la Catalana de Gas i Electricitat, d import 
12,622'39 i sz'3o ptes., pel subministrament de fluid 
per a l'enllumenat públic per gas a la zona d'.Eixampla, 
i les reparacions que hi han estat efectuades. 

De la Propagadora del Gas, d'import 7,320'35 ptes., 
per a despeses d'encendre i apagar fanals de l'enllumenat 
públic per gas de la zona d'Eixampla, i llur conser
vació. 

- Prestar l'aprovació a les relacions i certificacions 
valorades relatives a les obres de construcció i r econs
trucció de les vor avies de davant les cases que són dites, 
practicades per les persones que a continuació s'esmen
ten: Josep Masanés, a la n. 0 160 del carrer de Pro
vença, i Manuel Cabarrocas, a la n.8 144 al 1S4 del de 
Nàpols. 

OBRES PARTICULARS 

Tenir pet atorgats els permisos següents: 
A A. Casamor, per a construir una casa en un ter

reny del carrer de Villarroel. 
A E. Oliveras, per a construir uns baixos al solar 

n.0 31 del carrer de Montnegre. 
A P. de Gràcia, per a construir nn estatge en un 

local del carrer de Baixeras. 
A D. Cisas, per a ampliar un cobert a la finca n.0 79 

del carrer de Portbou. 
A J. Batalla, per a repintar les obertures de la casa 

n.0 106 del carrer d'Aribau. 
A M. Llauradó, per a ampliar l'entresol de la casa 

n.0 37 del carrer d'Enric Granados. 
A L. :Moncholi, per a obrir dues finestres a la casa 

n. 0 I6 del carrer del Teulat. 
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A S. Foix, per a modificar una obertura de la casa 
n.0 23 del carrer de Béjar. 

A M. Pont, per a reparar i pintar la façana de la 
casa 11.

0 178 del carrer Nou de la Rambla. 
AP. Oller, per a construir un cobert a la casa n.0 89 

del carrer de les Navas de Tolosa. 
A J. Lucas, per a construir un entresol en una casa 

del carrer de Pallars. 
A A. Alandi, per a ampliar un pis de la casa n. o 19 

del carrer de Casp. 
A J. Llesuy, per a rebaixar la voravia de la finca 

n. o 2 de l'avinguda de la Meridiana. 
A G. Goruanèl, per a construir embaus interiors a 

la casa assenyalada amb el n.0 707 de l'avinguda de 
les Corts Catalanes. 

A LI. Montoto, per a repintar les façaues d'unes 
finques de l'avinguda de Francesc Layret. 

Per a practicar obres interiors : A A. Perramon, a 
la casa n. 0 37 del carrer de Mir; aP. Ferrer, a la n. 0 29 
del de I~àuria, i a A. Drets, a la n.0 61 del passeig de 
Gràcia. 

Per a ampliar dependències : A Ll. Salisacbs, al 
terrat dc la casa n.0 593 de l'avinguda de les Corts 
Catalanes, i a J. Rodríguez, a la n.0 4 del del Doctor 
Zamennof. 

Per a construir claveguerons : A la Companyia Bar
celonesa d'Electricitat, en una casa del carrer dc Vila 
i Vilà i el passeig Maritim¡ a G. Nonell, en una altra 
del carrer de Lepant, i a A. Estrada, a la u. 0 .¡ 35 del 
del Rosselló. 

Del 30 de setembre al 6 d'octubre 

GOVEnNACió 

CEMENTIRIS 

Atorgar la concessió dels següents nous títols: 
A Maria de l'Asswnpció Sampere i !-!íonseny, del 

nínxol de pis tercer, n .0 368 de l'interior, illa primera, 
departament primer, del Ccm,entiri de l'Est. 

A Serafina Lópèz i Rípoll, del columbari A, de 
classe sisena bis, n.0 933 de la via de Sant Jaume, 
agrupació desena del Cementeri del Sud-oest. 

- Concedir els permisos següents: 
Als consorts Salvador Lluch i Dolors Clua, per a 

coHocar una làpida de pedra en la tomba menor de 
sis compartiments, n. 0 13 de la via de la Igualtat, 
agrupnció prim.era del Cementiri del Sud-oest. 

A ~d!Ut Salomon Iliroham, per a construir un 
collaret i coHocar una làpida de pedra a la tomba 
sense cripta, de lloguer, n. 0 35 del recinte hebreu del 
Cementiri de I-es Corts. 

A Isaac Mechulan, per a construir un collaret i 
coHocnr una làpida de pedra a la tomba sense cripta, 
de lloguer, n. o 37 del recinte hebreu del Cementiri de 
Les Corts. 

Als germans Teodor, Adolf, Elsa i Eduvigis Muller 
i Empaytaz, per a coHocar \tnes planxes de marbre 
per al sosteniment de les terres i una creu a la testera 
de la tomba sense cripta n. 0 68, propietat de Blanca 
Empaytaz de Muller, situada eu el recinte protestant 
del Cementiri dé ' l 'Est. 

FOMENT 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents: 
A Josep Berenguer, per a conshuir un magatzem 

i ampliar la planta baixa de la casa n. o 381 del carrer 
de Marina. · 

A Artur Solà, per a constnúr un cobert proYisioual 
al jardl de la casa n. o 19 del carrer de Mas pous. 

A Josep Arbós, per a reconstruir el pis primer de 
la casa 11. 0 39 del carrer de Bassegoda. 

A Josep Berenguer. per a coustruit un pis reculat 
al terrat de la casa n. 0 381 del carrer dc Marina. 

A Joan Zamora, per a construir un apartament 
per a dipòsits d'aigua a la casa n. • 20 del carrer de 
Romans. 

A Pere Vallescar, per a ampliar la planta baixa de 
la casa assenyalada amb la lletra R del carrer d'Àngel 
Guimerà. 

A Llorenç Folguera, per a practicar obres de re
forma interior al pis primer de la casa n. o 44 del carrer 
de Joaquim Costa. 

A Josep Grau, per a construir un petit tram d'escala 
sortit a la casa assenyalada amb les lletres ] i P del 
carrer de J awne Sardà. 

A Josep Sànchez, per a reparar la coberta de la 
casa n. 0 59 del carrer de la Flor de Neu. 

A Hortènsia Gómez, per a reparar el terrat de la 
casa n. 0 15 del carrer de la Riereta. 

A Duran germans, per a arranjar una part de la 
coberta del terrat de hi casa n. o 31 del carrer de Pau 
Iglésias. 

A Lltús Ventura, per a reparar la solera del terrat 
de la casa n . o 144 del carrer dels J ocs Florals. 

A Conrad Robett, per a arrancar la ca.nonada de 
la faça11a de la casa n. o xo del carrer de la Mercè. 

A Fermí Gurina, per a canviar una part de la co
berta del terrat de la casa n.• 61 del carrer dels Jocs 
Florals. 

A Enric Cruz, per a instaHar un forn dc terrissa 
i un electromotor a la casa 11. o 70 del carrer de Blanco. 

A Gaietà :Alegre, per a traslladar una fornal portàtil 
i un electron1otor a la casa 11. 0 189 del carrer de Dailèn. 

A Robert Vellino, gerent dels Laboratoris Vellino, 
per a practicar obres de reforma i, reparar la coberta 
d'una casa sense número del carrer de Santa Elionor. 

A Joan Vilaplana, per a addicionar un pis i construir 
una porteria i un apartament de servei al terrat de 
la casa n, • 22 del carrer dc Montcada. 

A J aciut Calopa, per a practicar obres interiors al 
pis segon de la casa n. o ro de la plaça cl'U.tquinaona. 

A Arnalcl Rosselló, per a instal·lar un ascensor i 
un electromotor a la casa n. 0 330 del carrer de Mun
taner. 

A Carolina Cortès, per a instal·lar una caldera de 
calefacció individual al pis primer de la casa n. o 98 
de la rambla de Catalunya. 

A Fxaucesc Oliva, per a substituir un geucrador 
de vapor per un altre a la casa n. o x6o del caner de 
Vallespir. 

A Enric Levi, per a iustaHar 1.111 forn de mufla 
amb calefacció elèctrica a la casa n. o 300 dd carrer 
del Rosselló. 

A Pere Rodríguez, per a i.nstal·lar u,n dipòsit per 
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a gas-oil, una caldera de calP.f~cció central i un gene
rador d'olis pesats, accionat per un electromotor, a la 
casa 11.0 uS del carrer del Bruc. 

A Pere Bofarull, per a traslladar diversos electro
motors a la casa n. o 2 del carrer dels Tcmplaris. 

A Gabriel ~.(artinez, per a instal·lar un dipòsit sub
terrani per a benzina a l'interior de la casa 11. 0 37 del 
carrer de Valè>ncia. 

Per a rebaixar voravies : A Rà.fael Morcillo, en un 
garatge dels carrers de Calderon de la Barca i Gran 
Vista; a Rosa Vallverdú, a la casa n. o 89 del carrer 
de les Flors, i a Pere M:as, a la n. o 3 del de Martí i 

Julià. 
Per a constru,ir claveguerons : A Joan Antoni Güell, 

a la casa 11. e 2 i 2 bis de la rambla dels Estudis; a Lluís 
Perí, a la n. 0 34 del carrer de Pedrell; a !1-Ianuel Piniella, 
a les 11.s 2 i 4 del de 'Porta, i a Guillem Kammann, a 
la n, o 6 del de Cravina. 

Per a canviar tubs de desguàs : A Joan Anguera, 
a les cases u.e 66 i 68 del carrer de Sevilla i n.8 65 i 67 
del de Nàkens, i a Agustí Oliver, a la 11.0 4 del de les 
Trompetes. 

Per a condt\Ïr les aigües residuals : A Lluís Roig, 
a la casa n. 0 25 del passatge de Nogués, i a Josep Valls, 
a la n. o 3·~ del carrer de la Bonanova. 

Per a desguassar a la claveguera les aigües residuals: 
A Aurelià Santaeulàlia, a la casa n. 0 185 de l'avinguda 
de la Verge de Montserrat; a la Companyia Auxiliar 
de Tranwics, a l'edifici n.e 1-5 del passeig de Dom 
Bosco; a Jau,me Ribera, a la casa n. 0 2 del carrer del 
Segle XX, i a la Companyia Anònima Fabra i Coats, 
a la n.s r96 al 202 del carrer de Sant Andreu. 

Per a instal·lar cambres de fred : A Lhús Esquius, 
a la casa n. 0 23 del carrer de Riego; a Francesc Fon
tanals, a la n. 0 9 de la rambla del Prat; a Enric Vidal, 
a la n. 0 55 del catrer de Vallespir; a Joan Carbonero, 
a la n. 0 265 del de Lepant, i a Josep Roig, a la n. 0 50 

del de Viladomat. 
Per a traslladar electromotors : A Joaquim Plans, 

a la casa n. 0 38 del carrer de Morales; a Manuel Borrell, 
a la n. o 198 del de Laforja; a J. Rovira, a la n."" 161 

del de Rocafort; a Excel, S. A., a la n.e JO i 16 del de 
Muntadas; a Jaume Cussó, a la n. o 6 de la plaça d'Osca; 
a Sabater i Rius, S.~ L., a la n. 0 94 del carrer de Pàdua, 
i a A. Klabisch, a la n.0 69 del de Claris. 

Per a instaHar fogaines : A Joan Rosentiel, a la 
casa n. 0 237 del carrer de Còrsega; a Antoni Puy, a 
la n. 0 I del de la Riereta, i a Jaume Pons, a la 1'1. 0 17 
del de Papin. 

Per a instaHar electromotors : A Ramon Goula, 
a la casa n. o 6 del carrer de Bonaventura Muñoz; a 
Josep Sirés, a la n. 0 248 del del Consell de Cent; a 
Ram.ot1 BalJrivera, a la 11.0 92 del de Virgili; a Agustf 
Parra, a la n. 0 7 de la plaça d'Osca; a Atma Serra, a 
la n. 0 10 del carrer dels Boters; a Ramon Font, a 
la n. o 5 de la rambla de Santa "Iònica; a la Indústria 
del Cuir Armat, a la fàbrica i al pis segon de la casa 
n.s 375 i 377 del carrer dc la Indústria; a Comercial 
i Urbanització, S. L., a la n. 0 8 del de Jaèn; a Sal
vador Martinez, a la n. 0 zo bis de l'avinguda de Mistral; 
a Leopold Castells, a la n. 0 228 del carrer de Sardenya; 
a Successors de Francesc Vila, a la n. 0 214 del de la 
Verneda; a Da>id de Mas, a la 11.0 22 del de Tuset; 
a Dana, S. A., a la n. o r66 del de Nàpols; a Pau l¡uci, 
a la 11.0 IfO del del Clot; a Josep Ventura, a la n. 0 30 

del de la Mutualitat; a A,_ntoni ~farca, a la 11. o 169 del 
de Tarragona; a Lluís F. Pllon, a la 11.0 37 del de Ca
làbria, i a Àngel Sànchez, a la n. 0 105 del de Tamarit. 

Per a instaHar calderes de calefacció : A Carolina 
Cortès, al pis principal de la casa n. 0 98 de 1a rambla 
de Catalunya; a Paulina Batllori, al pis primer, porta 
segona, i al segon, porta primera, de la rambla de 
Catalunya; a Jaume Batllori, al pis prinler de la casa 
n. 0 3 de l'esmentada rambla, i a Rosa Julià, a Ja 11.0 7 
del carrer del Bruc. 

Per a substituir electromotors : A Rivière i c.a, 
a la casa n. 0 61 del carrer de Sant Quinti; a Filatures 
Fabra i Coats, a la n. o 22 del de Balari; a 'l'allers Planas, 
S. A., a la n. 0 168 del de Calàbria; a Maria Vidal, a la 
n. 0 223 del de Marina, i a Bru Achmidt, a la n. 0 3 del 
del Taquígraf Martí. 

Per a instal·lar muntacàrregues : A Magatzems Ro
drlguez, a la casa n. 0 8 de la ronda de Sant Pere, i a 
M. i P. 'fuset, a la n. 0 130 del de Sants. 

Per a instaHar canonades i cables elèctrics : A la 
Catalana de Gas i Electricitat, als carrers de Los Mo
rabos i Gimbernat, entre els de Montfort i Mèxic; a la 
Companyia Barcelonesa d'Electricitat, als de Salvà i 
Canó, Elisabets fins a la plaça dels Àngels, i Viladomat 
i Tamarit, i a la Cooperativa de Fluid El~ctric, S. A., 
al carrer de València, xamfrà a la rambla de Catalunya; 
carrers de l'Escorial i Sabí d'Arana, entre la Travessera 
de Gràcia i el carrer d'Alegre de Dalt; Roger de Flor, 
entre la Travessera de Gràcia i el carrer dc la Mutua
litat; Rubinstein L Balmes, entre els de Sant Gervasi 
i M:oragas; Dos de maig i Aragó, entre els del Consell 
de Cent i Enamorats; Travessera, encreuament amb el 
carrer de Bèlgica, i als d'Aribau i Bèlgica. 

- Aprovar les relacions i certificacions valorades, 
relatives a les obres de cous~cció i reconstrucció de 
les voravies de davant les cases que a continuació 
s'esmenten : A Joan Olivella, autoritzat per Jaume 
Roura, Ramon Freixes, Joan Coll i Enric Subiras, 
a les n.8 65 i 67 del carrer de Sants, en uua sense llÚ· 

mero del de l'Art, a la n.• 98 i 100 de l'avinguda dc 
la Verge dc M:ontserrat, i en una altra sense número 
del carrer de Castillejos, i a M;aria Sagarra, en una 
sense número del de Puig i Esteva. 

- Tenir per acollits als beneficis del Decret de 
l'Alcaldia del25 de febru del1935, els permisos següents, 
els quals són atorgats: 

A Agapit Blasco, per a enderrocar la casa n.0 '19 
del passeig Nacional i n. o 98 del carrer dc Mar, i cons
truir-ne una altra a l'csmeutat lloc. 

A :.Manuel Corachan, per a reformar i ampliar m1 
edifici que dóna als carrers de Buigas i Gironella. 

A Francesc Bacús, per a canviar m1a part de la 
coberta del terrat de la casa n. o 25 del carrer d~ S~;~nta 
Eulàlia. 

A J aum.e San tomà, per a modificar unes obertures, 
i estucar la façana, a les cases n.s III, 113, ns i II7 
del carrer de Sants. 

Al mateix, per a reforn1.ar una paret de tanca a la 
casa n. o 10 del carrer d'Olzinelles. 

A Pere Rodriguez, per a estucar la façana, pintar 
balcons i arranjar la xemeneia, a la casa n. o 19 del 
carrer de Finlàndia. 

Per a construir cases : A Maurici Retés, al solar 
n. 0 20 del carrer del Xiprer; a CelesU Farigola, al 
n. o r8 bis del del Taquígraf Marlí; a Angela Ameli, 
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al n. 0 8 del de Menéndez i Pelayo; a Francesc Nadal, 
al n. o 8 del de I,aureà Figuerol~; a Josep Casanovas, 
en un sense número del de Salas i Ferrer; a Empa
rança Gonzàlez, alJl. 0 10 del de la Torre; a Emili Tort, 
en Wl del del Villar; a Marià Laborda, en un del de 
Mateu; a Carles Urtiaga, en un altre de la rambla de 
Volart; a Carme Zrunora, en m1 del carrer d'Escor
nalbou, i a Pere Sanz, en 1.m altre situat al de Carles 
Marx. 

Per a construir coberts : A Joan Roldan, en una 
finca del carrer de l'Agregació; a Teresa Roca, en una 
altra amb façana al passatge dc l'Ensenyança, i a Lhús 
1\<Iiralta, a la n. 0 3•t del carrer de Bolívar. 

Per a practicar obres de reforma : A Josep Ma
llofré, a Ja casa n. 0 5 del carrer de la \'idrieria; a Cris
tòfor Prats, a la n. 0 40 del del Tinent Flomesta; a Rosa 
Fabré, a la n. o 12 del de Massanés, i a Brígida Ferrer, 
en una altra de la plaça d'Artós. 

Per a reparar llosrutes de balcó : A Josep Juvé, 
a la casa n. 0 69 del carrer de Sarrià, i a Domènec Sa
ludes, a la n. 0 8 del de Cortinas. 

URBAmTZACIÓ I REFORMA 

Donar la conformitat als comptes següents: 
De Salvador Miracle i Ctlstià, d'import 783'4o i 

673'50 ptes., per reproduccions dels plans de Barcelona 
efectuades durant els mesos de juny i juliol d'enguany. 

De Josep M,.a Uovet i Arnal, d'import 522 i 261 
pessetes, per reproduccions fotogràfiques del pla de 
Barcelona realitzades durant els mesos de juny i juliol 
corrents. 

De Construccions i Sen-eis, S. A., d'import 54,8g1'g6, 
55,786'r5 i 59,14 ¡'o8 ptes., pels treballs dc conservació 
de l'arbrat i jardins de l 'Interior practicats durant els 
mesos dc juny, juliol i agost de l'any actual. 

Dc Marc Piulachs, d'import 929'85 ptes., pels trans· 
ports dc fen1s efectuats al parc de i\fontjtüc durant el 
mes dc juny últim. 

D'Ignasi Conilles, d'import 509'61, 548'83 i· 509'63 
pessetes, per la prestació de personal llenyataire per a 
la conscrvació de boscos de Yall·ddrera i Sant Medi 
durant la primera i segona quinzena de juliol i la pri
mera qulm:en.a d'agost. 

Del 7 al 13 d'octubre 

GOVEnNACió 

CE:\!ENTIRIS 

Atorgar la concessió dels següents nous títols: 
Als germans Antoni i Rosa Rosich i Mestres, del 

columbari B, de classe dezena, n. 0 5047 de la via de 
Sant Francesc, agrupació novena del Cementiri del 
Sud-oest. 

A Lhús Ros i Hortal, del panteó n. o 4 de la via de 
Sant Esteve del Cementiri de Sant. Gervasi, i concedir-li 
permís per a practicar-hi obres de reparació. 

- ConLedir els permisos següents: 
A Dolors Falp, per a coHocar una creu al marc de 

pedra, al voltant de l'arc-soli n. 0 25 de la via de Sant 
Josep, agrupació segona, del Cementiri del Sud-oest. 

A J usti.na Margenat i Cascllas, per a enllosar amb 
marbre la capçalera de la tomba menor n. 0 533 (a) 
de la via de la Misericòrdia, agrupació tercera, del Ce
mentiri del Sud-oest. 

FOMENT 

OBRES PÚBLIQUES 

Aprovar les relacions i certificacions valorades que 
a continuació s'esmenten: 

Dels serveis de neteja, conservac16 i higie11itzaci6 de 
la xarxa de clavegueres, del dc neteja dels patis i carrers 
de l'Escorxador General, del de neteja del Parc de Mont
juïc, dels de neteja de Mercats i d'inspecció de material 
de la domiciliària, dels de neteja i regors efectuats a 
les v;es públiques d'Interior, revisió de preus del servei 
de neteja de patis, carters i voreres de l'Escorxador 
General, de la del servei de neteja del Parc de Mont
juïc, de la del servei de neteja de Mercats i d'inspecció 
del material de la domiciliària i de la del servei de neteja 
i regors erectuats en la zona d'Interior durrutt el mes 
d'agost (utim, efectuat pel Foment d'Obres I Construc
cions, S. A., d'import ro8,746'31, 899'56, 19,808'77, 
104,980'54. 243.516'04, 153'91, 3.389'28, 5,725'61 i 
41,665'6o ptes. 

Dels treballs de conservació de l'enllumenat públic 
de gas de l'Interior durant el mes d'agost darrer, realit
zats per la Propagadora del Gas, S. A., d'iruport 40,735'36 
pessetes. 

Dels treballs de reparacions realitzades en l'enllu
menat públic de gas i del subministrament de fluid 
durant el mes d'agost darrer, efectuats per la Catalana 
de Gas i Electricitat, d'import 5,494'65 i 53,845'20 ptes. 

Dels treballs de trasllat de la font pí1blica del carrer 
de Sant h'udald de Balears, efectualS per la Societat 
General d'Aigües de Barcelona, d'import 27.¡'4o ptes. 

De la reforma i runpliació del llum elèctric al Quar
teret del Poble Nou, efectuat per Salvador Coromina, 
d'import. 175 ptes. 

Del n. 0 12 dels serveis de transports de conservació 
i reconstrucció dels paviments de la zona d'Interior, 
efectuats per Josep Burés i Barella, dura11t el mes dc 
desembre darrer, d'import 9,930'23 i 9,812'68 ptes. 

Del subministrament de pedra per a la construcció 
d'espigons adosats al mur de contenció de l'edifici dels 
pous de ~J;ontcada, efectuat per L. ~Iartin i Pui.ggrau, 
d'import r ,859 ptes. 

Dels treballs de decoració al departament de caixa 
de les Cases Consistorials, realitzats per Dolors Cruells, 
vídua de Llorens, d'import 2,000 i 220 ptes. 

Dels treballs de paleta realitzats al departament de 
Caixa de les Cases Consistorials, efectuats per Mru1ucl 
Bausells i Alsina, d'iruport 2,506'72 ptes. 

O.BRE:S PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents: 
A Baldomer Solà, per a const:rtrii un cobert provi

sional al local n. 0 17 del carrer de Montserrat de Casa
novas. 

A Josep yuella, per a practicar una obertura a la 
façana de la casa n. o 97 del carrer de Miquel Angel. 
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A Joan Roure, pet arranjar la cornisa de la façana 
de la Cooperativa Obrera la Lleialtat Sanseuse, al carrer 

de Do.lmau. 
A Josep }.li,& Boix, per a arrebossar la façana de 

la casa n." 2 dt-1 caner de la Palma de Sant Just. 
A Josep Sabanés, per a reparar una part de la co

berta del terrat de la casa n." 39 del carrer del Carme. 
A Josep Biarnés, l'er a arranjar una part de la solera 

del terrat de la casa n. o 4-1 del passeig de Fabra i Pnig. 

A Josep Casali, per a pintar la raçana i p<acticar 
obres interiors a la casa n. 0 13 del carrer d'Obradors. 

A Aureli Tolosa, per a practicar obres interiors i 

reparar goteres al terrat de la casa n. 0 I del carrer de 

Sarjalet. 
A Joan Sabadell, per a constn1ir una paret d'embà 

per a tancar tm terreny situat al torrent de Mariner. 

A Jeroni Oller, per a conduir interiorment les aigües 
de pluja del terrat al clavegueró de les cases n.8 37 i 42 

del carrer de Valladolid. 
Per a reparar soleres : A Lluc Baqué, a la casa n." 58 

del carrer de Giner i Partagàs, i a Francesc Guanya

béns, a la n. 0 4 del de Balboa. 
Per a instal-lar electromotors : A Josep Torrellar

dona, a Ja casa n." IS del carrer de Guillem Tell; a Fèlix 

Adlera, la n." 2 del de l'Estació; a Joan Ferrer, a la 
n." r46 del de Tamarit; a Casimir Busquets, a la n." 7 
del de Salvador Vallverdú; a la Cooperntiva de Xoco
lata del Poble, a la n. o 20 del de Béjar; a la Societat 

Anònima Espanyola Bícerba, a la n. 0 369 de l'avinguda 

del Catorze d'abril, i a Josep Moix, a la n." 254 del car
rer dc la Independència. 

Per a construir voravies : A Domènec Pons, Josep 
Llusà i Carme Verdaguer, a les cases n.• 43, 42 i 44 i 3 
del carrer de Menéndez i Pelayo; a Francesc Vigas, a 

l'assenyalada amb la lletra B de la rambla de Mun
tanya; a Antoni Ares, a la n. o 56 del carrer de Tàrrega; 

a Dolors Artés, Josep Casanovas, Francesca Roja i 

Francesc Riera, a les n.B 74· S6, s4 i So del de Sant 
Eusebi; a Francesc Gallemí, a la n." 27 del dels Sal
ses; a Alberta Fraga, Abelart VHardet i Miquel Massana 

a les n.s -z i 7, 5 i 4 del de Venècia; a Pere Vilado:tns, 
a la n. 0 so del passatge dc Llivia; a Santiago Marfà, 
a la n." 3 del carrer de Ganduxer; a Víctor Conill, a 

les n.11 I i 5 del de Salrneron, Sèneca i a la riera Sant 
Miquel, i Joan Miquel, a la 11.0 8 del d'l-Iort1l.. 

Per a instal·lar canonades : A la Catalana de Gas i 

Electricitat, S. A., als carrers de Robreño, Witard i 

Escornalbou, passeig de Maragall i carrer de Calàbria, 

entre els d~ Paris i Londres. 
- Tenir per acollits als beneficis del Decret de l'Al

caldia del 26 de febrer del 1935, els permisos següents, 
els quals són atorgats: 

A Teresa Escolà, per a construir 1.ut apartament de 
servei al terrat d'una casa amb façana al carrer de 

Muntaner. 
A Elionor ?.fillastre, per a modificar un pis i prac

ticar quatre obertures a la casa. n." 6S del carrer Baix 

de Sant Pere. 
A Antoni Casas, per a reformar els baixos i addicionar 

un pis a la casa n." 9 del carrer de Sunyer i Capdevila. 
A Maria 'Ribas, per a reparar les llosanes del balcó 

de la casa n." 17 del carrer de Baluard. 
A Dolors Gatell, per a practicar obres de refornta 

interior i canviar tres portes de ferro als baixos de la 

casa n. o 9 del carrer dels Tallers. 

A la Superiora de Sant Josep de la Muntanya, per a 
arrebossar la façana del convent situat a la Travessera 
de Dalt. 

A Fèlix Parcetisas, per a enderrocar tUia casa situada 
al carrer de-Salmeron, cantonada al de Santa Agata. 

Per a coustruir cases : A Jordi Conlakes, al solar 
n.e 6o i 62 de la Via Laietana; a Ricard Bras, al 11.0 24 

del passatge de Flaugier, i a Dolors Blanchart, en tUl 

fronterer al carrer de Mas Pujó. 

EIXAMPLA 

OBRES PÚBLIQUES 

Atorgar perttús per a reconstruir voravies, i con
cedir-los, a més, les corresponents quantitats, eu con

cepte de cooperació, als senyors que s'esmenten : A 
Rafael Reig, a la casa n. o 22 del carrer de Piqué; a 

Lluís Casamitjana, a la n." 119 del de Claris; a Antoni 
.Mesa, a la n." 374 del d'Aragó; a Zacarias Pallejà, a 

la n." 437 del de Provença; a Joan Tonent, ala n." 197 
del de Londres; a Josep M. n Sala, a la n. o 24 del de 
París; a Alexandre Riera, Vicenç Sellarés, Cecília Lhmell, 

Pere Mora, Andreu Valls, Pere Figueras, Josep Ferran, 
Ramon Puig, Agusti Castellà, Jaume Boada i Maria 

Salla, a les n.e 166, 24, 32, 26, r2, 23, xS, xo, 16, 20 
i 22 i I4 del dc Nadal; a J. Bellpuig, a la n. 0 22 del 

passeig de Sant Joan; a Joan Basté, a la n." 29 del 
carrer de Santa Marta; a Concepció Abril, a la n." 6 
del mateix carrer; a Carles Lloret, a la n.R II i 13 del 

de Cnllas; a Joan Sans, a la n." 33S del de Sicília, i a 
Agustí Marsà, a la n." 97 del de la Indústria. 

- Aprovar els comptes següents: 
De l'Antiga Casa Texidor, d'imp01t. 7oo'S5 pte~ .• 

pel subministrament de divc1::os materials per a dibuix 
durant el mes d'agost darrer. 

De l'Electricista Catalana, S. A., d'import 8,197'66 

i III,932'17 ptes., per les reparacions efectuades a la 
instal-lació de l 'enllumenat pt'tblic de la zona d'Eixampla, 
i per la seva conservació, durant el mes d'agost últim. 

Del Foment d'Obres i Construccions, S. A., d'import 

455'50 ptes., pel subministrament de material per a 
ínstaHnr la font pública als carrers de Lepant-Consell 

dc Cent-Enamorats. 
De Francesc Espí, d'import 342 ptes., pel submi

nistrament de material per a la instal·laci6 de la font 
esmentada anteriorment. 

De la Companyia d'Aigües Subterrànies del Riu

Llobregat, d'ilnport 1,699'23 i 4,329'40 ptes., pel ¡¡ub
ministrament d'aigua per al regatge, mitjançant carros

bóta i mànegues, dels carrers de l'Eixampla durant el 
mes de juliol darrer. 

Dc la Societat General d'Aigües de Barcelona, 

d'import 954'6o, 12,575'84, S,709'39 i 29,158'48 ples., 
per les reparacions dels comptadors d'aigua de les fonts 
públiques, llur consum d'aigua i el regatge, mitjançant 

carros-bóta i mànegues, dels carrers de l'Eixampla 
durant el mes de juliol darrer. ' 

De la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'import 

12S,5-z3'92 i 4or,g4o ptes., pel subministran1ent de 11uid 
elèctr\c per a l'enllumenat pítblic i per la instaJ.lacio 
de dues llums i efectuar la modificadó de l 'empla

çament d'una altra al carrer de la. Igualtat, entre els 

de Rosselló i Còrsega. 
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De Gràfiques Call:nell, d'import 253'50 ptes., pel 
subministrament d'impresos per al Negociat d'Obres 
Particulars d'Eixampla. 

- Donar l'aprovació a les relacions i certificacions 
valorades que a continuació s'esmenten: 

De Ics obres de construcció de clavegueres i altres 
obres accessòries a diversos carrers de Sant Andreu i 
de Les Corts, efectuades per la casa Yfdna de Llobet 
i Parré, d'import 47,007'59 ptes. 

Dels treballs de pavimentació del carrer de Vi
llarroel, entre els de Còrsega i Rosselló, i Rosselló, 
entre els del Comte d'Urgell i Villarroel, efectuats per 
Eugeni Marquicr i Melià, d'import r4,948'62 i 14 ,799'76 
pessetes. 

De les obres de construcció dc voravies de llosetes 
de ciment als carrers de Sant J oau de Malta i Pere IV, 
efectuades pel Foment d'Obres i Construccions, S. A., 
d'import 24o'87 ptes. 

OBRES PARTIClJLARS 

Atorgar els permisos següents: 
A P. Snolera, per a construir uns despatxos en Ulla 

finca del carrer del Doctor Turró. 
A J. Batista, per a canviar la coberta de la finca 

n. 0 10 del carrer de Batista. 
A A. Font, per a addicionar un pis a la casa n. 0 23 

del carrer de Lope de Vega. 
A F. Piñol, per a pintar els balcons de la casa n. 0 r8 

del carrer de Casanova. 
A J. Fio, per a estucar els baixos de la finca n. o 1 3 

del carrer de Rios Rosas. 
A R. Anguera, per a reparar la coberta de la finca 

u. o 39 del carrer de Manso. . 
A A. Martú1cz, per a ampliar el cobert d'Wla finca 

del carrer de Còrsega. 
A R. Cabrera, per a pintar els balcons de la casa 

n. o 53 de la ronda de Sant Pere. 
A F. Balcells, per a estucar la façana de la casa 

n. o 224 del carrer del Consell de Cent. 
A S. Comallonga, per a ampliar l'entresol de la casa 

n. o '7 dc.la plaça del Mercat. 
A T. Guardiola, per a ampliar un pis a la casa n. o ro6 

del carrer dels Comtes de Bell-lloc. 
A M. Prats, pet a reparar lo. solera del terrat de la 

casa n.0 5 del carrer de Borrell. 
A L. Vila, per a piutar"la façana de la casa n. 0 6o 

del carret del Comte d'Urgell. 
A R. Isern, per a arranjar l'ampit de la casa 11. 0 271 

del carrer de Provença. 
Per a construir cases : A L. Coromina, en un solar 

del carrer de Muntaner; a M. Gandu:lé, al n. 0 587 del 
de )fallorca; a F. Femàndez, al n. 0 7 del de Cuba, i a 
R. Azon, al n. 0 22 del passatge de Roura. 

Per a construir coberts: AJ. Roig, a la finca n. 0 207 
del carrer de Balmes, i a J. Solares, a la u. o 63 del de 
Bruniqner. 

Per a p;ractlcar obres interiors : A J. Roura, a la 
casa n. 0 I 5 del carrer de Calaf; a R. :\(ascoret, en Wla 
del passeig de Fermi Galan, i a Antoni Gramouse: a 
la n. 0 257 del del Rosselló. 

Per a legalitzar cambres: AP. Seva, a la casa n. 0 329 
del carrer del Consell de Cent, i a R.'Aroboles, a l'asse
nyalada amb la lletra B del de Fluvià. 

Del 14 al 20 d'octubre 

FOMENT 

OBRES Pl.ÍBLIQUES 

Donar la conformitat als cotnptes següents: 
De la Societat General d'Aigües de Barcelona, d'im

port 4,777'89, 1,99z'6o, 5,503'75, 7,66o'67, 1o,u8'5o i 
29,009'25 ptes., pel subministrament d'aigua per al re
gatge, mitjançant carros-bóta, dels carrers d'Interior: 
als waters públics; al regatge, mitjançant mànegues; a 
les fonts públiques; Escorxador General i a edificis mu
nicipals. 

De l'Empresa Concessionària d'Aigües Subterrànies 
del Riu Llobregat, d'import 67'40, 72'13, 328'82, 869'20 
i 2,041'25 ptes., pel consum d'aigua, durant el mes dc 
juliol darrer, en l'Escorxador General; cu edificis mu
nicipals; en fonts públiques; en el regatge, mitjançant 
carros-bóta i mànegue::;, dels carrers de !'Interior. 

De la Catalana de Gas i Electricitat, d'import 12'55. 
648'o2 i 3.400'56 ptes., pel subministrament de fluid 
per a la calefacció a gas, mitjançant calderes i estu
fes, de dependències municipals; enllumenat elèctric i 
a gas d'aquestes, durru1t el mes d'agost últim. 

De l'E)lectricista Catalana, S. A., d'import 22 '65, 
3,879'02 i 34,690 ptes., pel lloguer de comptadors ins
tal·lats al Parc i Palaus de Montjuïc, reparacions rea
litzades a l'enllumenat públic de l'Interior i conservació 
d'aquest durant el mes d'agost darrer. 

De la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'im
port 18.489'3o, 30,854'56, 29,964, 365'51, 139'54, 658'66 
i 674'or ptes., pel subministrament de fluid per o. l'eu
llumenat públic del Parc i Palaus de Montjuïc, pel de 
l'Interior, pel de les dependències municipals, per força 
motriu, i amortització de les esmentades instaHacions, 
durant el mes d'agost darrer; instaHació d'una llum, 
de 6oo bugies, als carrers d'Homer i Bisbe Morgades, 
dues dc so bugies al de Caselles, de Vallvidrera; sis, de 
40 vats, i modificació d'una part de l'enllumenat exis
tent, als de Badosa i Argullós, i sis, de 40 vats, al de 
Iolanda, entre la riera d'Escuder i el carrer de Portbott. 

De Salvador Corominas, d'import 367'50, 613, 
889'90, 1,985, 687'50 i 875 ptes., per la instal·lació de 
sis derivacions i subministrament de sis planxes elèc
triques al Grup Escolar del carrer dc Casp, timbres 
elèctrics a l'Oficina 1\!uwcipal del districte VI, enllu
menat elèctric i timbres al Jutjat Municipal, reforma 
de la itlStaBacíó elèctrica a l'edifici d'aigües del Parc, 
modificació i ampliació de l'enllumenat elèctric de les 
dependències de l'Oficina Municipal del Districte VI i 
renovació de la instaHació elèctrica del Dispensari del 
Teulat. 

De Francesc Espí, d'import 342 ptes., pel sublninis
trament de materials per a la instaHació d'una font 
pública a la riera Blanca (Sarrià). 

Del Foment d'Obres i Construccions, S. A., d'im
port 455'50 ptes., pel mateix concepte que l'anterior. 

De Dionís Aguèlo, d'import 882 ptes., per l'amplia
ció i reforma de la instaHació elèctrica de l'Escola Na
cional de la casa u. 0 39 del carrer d'Aribau. 

- Aprovar les relacions i certificacions valorades 
que a continuació s'esmenten: 

De la revisió de preus dels treballs de neteja i re
gors dc la zona rural i dels treballs de neteja i regors 
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de les vies de l'esmentada zona, efectuats pel Foment 
d'Obres i Construccions, S. A., d'import 17,217'13 i 
1oo,626'og ptes. 

De les obres de terminació d'urbanització del carrer 
d'Aribau, entre els de Laforja i Madrazo, efectuades per 
Fills de Josep Miarnau i Navàs, S. A., d'import 1,183'02 
pessetes. 

Del subministrament d'un lavabo i dos tovallolers 
al departament del Bar guarda-roba dels senyors Re
gidors, efectuat per Cardona i Munné, S. A., d'import 
245 ptes. 

-- Tenir per aprovats els compteS següents: 
De Joan Esteva, d'import 525 ptes., pel subministra

ment de mobiliari per l'antedespatx Intervenció. 
Dc Josep Miarnau, quatre comptes relatius a la 

pavimentació de l'avinguda de Vallvidrera. 
Del Foment d'Obres i Construccions, S. A., d'import 

xo4,074'39, 19,516'92, 3.339'35. 1or,8o3'o7, 5.s88'q, 
100,626'09, !7,217'13, 213,579'72, 36.543'49. 870'54 1 
r 48'g5 ptes., per la conservació de la xarxa de clavegue
res i neteja del Parc de Montjuïc durant el mes de se
tembre darrer, revisió de preus de la certificació ante
rior, neteja de mercats i inspecció de material de la 
domiciliària, revisió de preus de la certificació anterior, 
neteja i regors de les Yies de la zona rural, revisió de 
preus d'aquesta certificació, neteja i regors de les vies 
d'Interior, revisió de preus de la dita certiticació, neteja 
de patis, carrers i voreres de l'Escorxador General, 
i revisió de preus d'aquesta darrera certiticació. 

OBRES PARTICULARS 

Concedir els permisos següents: 
A Mercè Ferrer, per a condu#", per mitjà d'un cla

ve~'cr6 longitudinal, les aigües residuals de la casa n. 0 7 
del carrer de Vico a la claveguera del carrer de Rase. 

A Joaquim Prats, per a desguassar a la claveguera 
pública les aigi'les residuals de la casa n. o r 8 del carrer 
del IJeó. 

A Josep Arasa, per a canviar una part de la solera 
del terrat de la casa n.0 21 del carrer del Canonge Ahuera. 

A Rafael Torrens, per a reparar l'ampit del terrat 
i canviar una part de la coberta de la casa n. 0 33 del 
carrer de Vinyals. 

A Joan Soler, per a construir un embà a la casa 
n.0 24 del carrer de Santa Otilia. 

A Joaquim Prats, per a reparar les llosanes del balcó 
a la casa n. o 4 del carrer de Sugrañes. 

A CecOia llr1iralles, per a canviar una part de la co
berta de la casa n.0 41 del carrer de Massini. 

A Francesc Casals, per a construir una tribuna i 
practicar obres interiors al pis primer de la casa n.0 8 
de la rambla de Caputxins. 

A J aume Samon, per a reparar el terrat i practicar 
reformes interiors a la casa n. o 32 del carrer de l' Argen
tera. 

A J oaquiUl Ribera, per a iustal·lar un foru elèctric, 
un altre d'industrial i nou electromotors, i substituir-nc 
un altre, a la casa 11.0 59 del passeig del Triomf. 

A la societat Morer Germans, per a traslladar un 
electromotor a la casa n. 0 78 del carrer de Floridablanca. 

A Indt'tstries de l'Alumini, S. A., per a instal·lar 
una fornal fixa, dues fogaines per a gresol, un aparell 
de soldatge autògen i substituir set electromotors per 
altres nou, a la casa n. 0 101 del carrer del Taquígraf 
Garriga. 

A La Vanguardia, S. A., per a instal·lar un dipòsit 
subterrani per a magatzemar foil-oil i tres electromotors 
a la casa n.0 28 del carrer de Pelai. 

A Frederic Amat, per a instal-lar una fogaina amb 
caldera oberta i Wl electromotor a la casa n.0 15 del 
carrer de Melcior de Palau. 

A Esteve Prat, per a instal·lar un alambí a la casa 
11.0 5 de la riera de Sant Andreu. 

A Manufactures Bonell Germans, S. A., per a subs
tituir deu electromotors per altres· divuit a la casa 
u. 0 28 del carrer del Taquigraf Marti. 

A Rita Serra, per a construir una voravia davant 
la casa 11. 0 r de la plaça de Badal. 

A la Catalana de d-as i Electricitat, S. A., per a 
substit.uir una canonada al passeig de Garcia Hernàudez. 

A la Societat Anònima La Moràbia, per a reparar 
Ul1a canonada de ferro a l'aviuguda de Ronda. 

A la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, per a· 
instal·lar una caixa de distribució al carrer de Salvador 
Seguí. 

Per a rebaixar voravies : A Emília Fatjó, a la casa 
n ." 77 del carrer de Santa Matilde, i a Teresa Anguera, 
a la n.0 45 de la Via Laietana. 

Publicacions 1 disposicions oficials 
En el Bul/lcU Ojiciat de la. ·Generalitat de Catalu

nya corrcspOJlellt rul dia que s'assenya•la tot seguit, 
ha a•parcgut la iuserc.i6 d'interès municipal que ha 
continuació l>'cxposa : 

DIA. 22 D'OC'J.'OBRE. - Publica une dicte significant 
que P~rc Pijoan ha demanat autoritlJació per ¡poder 
traslladar xlc sepultura les despulles <lel seu pare 
poHtic. 
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Noticiar i 
PROVEï MENTS 

El dia 5 dc novembre, a les onze del matí, tindrà 
lloc Ja subhasta dc les parades vacants als Mercats 
que més avall es diuen. L'acte s'efectuarà a les Cases 
Consistorials. 

Mercat de San/a Caterina 

Fruites i -verdures. -- Els n.• xox, 105, 
IOÓ, 1101 1121 116, 117, 1211 124, 128, 
129, IJJ, 1J41 IJ71 139, 140, 144, 145, 
147. 469· 

Els n.• 102, 103, 104, 107, ro8, ICJ9, 
11J1 114, 115, 118, 119, I2o, r25, 127, 
1J01 lJI, 1321 IJ8, Up, 142, I43 1 146, 
247, 414, 457, 729 • 

Cigrous i 1Jerbes. -Els n.• III, 122, 123. 
Embotits. - El u.0 126. 
A-viram. -El n.0 220. 

El n.o 350 
Llegums i cereals. -El u.o 348 . 
Galli•ta. - Els n.• 377, 378, 804, 8o9 
CansaLaderia. - El n.0 441. 
Plantes i flors. - El n.o 674. 
Ous. - El u.o 48r. 

El u.o 722 
El n.o 752 bis. 
El u.o 787 

Mercat de la Barceloneta 

Gallína.- Els 11." 199, 216 . 
Coloms. - Eln.o 197 . 
l'orc. - El n.0 226. 

Els n.• 2ro, 225. 
Xocolateria i refrescos.- Els n.• 2II, 212. 
Aviram. -Els n.• 215 222 . 

El 11.0 230. 
Cigrons i 1Jerbcs. -El n.o 332. 
Conser-ves. - Els n.• 235, 333· 
Olis i sabons. -El n.0 314. 
Ous.- El 11. 0 1S7 . 
Fruites i vcrdu•·cs. -Els n.• 3o8, 325. 
1lviram. - El u.o 231 
Gallina. - El !1.0 rSz 
COIISCT'Vl'S.- El n. 0 II4 . 

111 creat dc Sant A nd1·en 

Fruites i ve1•dures. -El n.0 63 
E1 n.0 64 . 

Ous. - El 11. 0 172 . 

Mercat de la Sagrera 

Gallina. - El n.o 30. 
Frt1ites i 'Verdttres. - Els n.• 43, 44, 74· 

Lloguer Tipus de 
mensual subhasta 
Pessetu Ptssrlts 

13 

II 

13 
20 
so 
3S 
4S 
23 
32 
Il 

29 
r6 
20 
23 

18 
IS 
26 
22 
2S 
23 
20 
IO 

IS 
1,5 
13 
JO 

23 
IS 
rs 

IO 

9 
lO 

lO 

8 

2SO 
250 

300 
Soo 
8oo 
6oo 
soo 
S 50 
250 
soo 
300 
300 
JOO 

450 
450 
4SO 
4SO 
250 

450 
450 
200 

250 
250 

300 
l!OO 

450 
t150 
450 

ISO 
150 
.250 

250 
100 

Els 11.- 4~. 45, 46, 47, 48, 49, so, 51, 
6o, 62, 64, 6s, 66, 67, 68, 6g, 70, 71, 
72, 75. 76, 77 o 

Ous. - El n.o 63. . 

Lloguer Tipus do 
mensual subhasta 
Pesse~s J'rssllt& 

7 100 
9 ISO 

PE RMISOS PER A INSTAL'LAR 
APARELLS INDUSTRIALS 

Heus ad les rclaclons de les demandes de permisos 
que, a aquest fi, ban estat presentades a l'Ajuntament: 

Aulotú Miralles, un electromotor i un generador de 
vapor a la casa 11. 0 45 del carrer de Tapioles. 

Josep 1Iiró, un ascensor i un electromotor a la casa 
n. 0 129 del carrer d'Aribau. 

Josep Mora, un electromotor a la casa n.• n7 del 
carrer de l'Hospital. 

Pau U Moro, un electromotor a la casa n. 0 71 de 
la riera de Sant Miquel. 

Monsó Germans, S. en C., un electromotor a la 
casa n.• 25.1 del carrer d'Aragó. 

Hilari M. Ortiz, w1 electromotor a la casa n. o 26 
del carrer de Giralt Pellicer. 

Francesc Planas, un el'ectromotor 'a la casa 11. o 7 
del carrer dc Sant Clitnent. 

Bonaventura Pallarès, dues calderes de calefacció 
a la cusa 11.0 92 de la rambla de Catalunya. 

Uu!s Pardo, ~m electromotor a la casa n. • 4 7 del 
carrer Nou de la Rambla. 

J orut Pu.igbò, una caldera de calefacció a la casa 
n. o 2 r del carrer dc Fulton. 

Joan Ponsí, dos ascensors i dos electromotors a les 
cascs n.e 300 i 302 de l'avinguda de les Corts Catalanes. 

J oa11 Pujol, uu electromotor a la casa u. o 32 de 
la Rambla del Centre. 

Augcl Querol, un electromotor a la casa n. ° C-os 
del carrer de Mallorca. 

Josep Rius, un elcetromotor a la casa 11. 0 155 dd 
passeig del Do tor Robert. 

Roig Gcr111ru1s, dos electromotors a la casa n. • 62 
del cant'r dc Sant Joan de :\Ialta. 

Sagué, S. A., diYersos aparells industrials a la ca~a 
n.• 2 del cun·cr de la Sagrera. 

Auto1li Serra, ~ma can~bra frigorüica i 1111 electro
motor o. ln casa n. • 222 del carrer de Castillejos. 

J oscpa Segrià, dos electromotors a la casa n . • 22 

del carrer dc Bèjar. 
Jòscp SolamJs, ~tn electromotor a la casa n.• 125 

del catrcr dc Joan Güell. 
Mercè Soler, l'In electromotor i una cambra frigo

rlfica a la casa n. o 6r r del carrer del Consell de Cent. 
Josep Solsona, un asce11sor i un electromotor o la 

casa n. • 244 del carrer de la Travessera. 

Imp. Casa de Co.ritat 

i 


