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GA SET A 
MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Any XXU 4 de novei11bre del t 935 Nú tn. 44 

\ 

Comissió de Govern Municipal 

Fou celebrada sessió el dia 30 d'octubre, sota la 
presid~ncia de l'Alcalde interí senyor Francesc de S. 
Jau mar dc Bofarull. Hi assistiren els Consellers Regi
dors senyors Jesús Ullcd i "\ltemir, Ramon Coll i Rodés, 
Joan Bta. \'iza i Caba!l, Josep Codolà i Gualdo, Josep 
Fatrero i Viu, Andreu J3ausili i SaJ:!IOmà i Francesc 
Santacana i Romeu. 

S'hi adoptaren els acords següents: 
¡\,]_)rovar l'acta de la sessió anterior. 
,_ Disposar que 'solament quedin a les Oficines 

adscrites a l'Alcaldia els funcionaris de llurs plantilles, 
i que tots els altres tornin a prestar servei a l'oficina 
d'origen, llevat <le Panaita Papaïconomos i Pahoira 
Piniclla, que passaran a l'Oficina d'Assumptes Gene
rals, i d'Antoni Fcrnàndez, que els prestarà a les ordres 
del Conseller Rt!gidor senyor Ulled. 

- Aprovar una proposta de l'arqtútecte cap cle l'Agru
pació d'Edificis Mrinicipals demanant que es reintegri a 
aquesta dependència l'escrivent 1\Iarià Pèrez, el qual fou 
destinat a prestar serrei a l'Oficina de l\Iatrícules. 

- Disposar que l'import de 7, wo ptes. que resta 
per a poder ·satisfer els lmvers al personal eventual de 
la Clínica dc Psiquiatria, segons manifesta la Intervenció 
:\Iunicipal, sigui abonat a càrrec de Cabals especials. 

- Yista Ja petició feta per la representació de Filles 
de la Sagrada I:anúlia, accedir a la demanda de retirar 
el recurs contenciós administratiu formulat contra ·la 
sentència del Jurat d'Exaccions Locals, sempre que els 
propis interessats renunciïn a un altre recurs que tenen 
formttlat contra la quota de l'arbitri per taxà d'eqtúva
lèncin i la ingressin abans de finals del corrent any. 
(Votà eu contra, el senyor Ulle~.) 

- I~n relació a la finca que ocupa el Seminari Con
ciliar, sitnada al carrer dc Balmes, clispo,sat· que la quota 
t'er impost dc m illo1·c::l dc 238,o2r'2o ptes., pex la con
versió t'n ::;ubtcrraul ò.el Fenocarril de Sarrià a Bar
celona, sigui pagada en el termini mà..-tiru. de ·vint-i
ciu anys, a comptar dc l'acord del Consistori del 25 de 
maig del 1935: C]lle en garantia de la dita quota, el Bis
bat atorgui llipotcca sobte ln finca a favor de l'Ajunta
ment, i presenti, prèviament i dintre el termini de trenta 

dies hàbils, una certificació de càrregues de la finca; 
fixar un interès del 5 per 100 anyal, acumulable a la 
dita hipoteca. el qual ·dndrà obligat a pagar el Bisbat 
a comptar des de l 'any 1938, en el ben entès que si 
abans del tcrmil1i concedit fos Yenuda Ja finca objecte 
d'imposició dc la contríb11ció especial de millores, vin
dran obligats a pagar en aquell mateix acte, la quanti
tat que hi hagués pcndet1t de liquidació. 

- Resolclrc que puguin ésser env-iats a Cultura, 
OficÍlHI de Matrícules, els funcionaris sobrers que Hn
gniu condicions suficients per a llur remissió. 

- Interessar cle la Comissió a la qual correspongui 
que es pugtti enlairar dictam.en, a fi de posar dos llums 
al carrer d'Eulença, entre Diagonal i Déu i 1\lata. 

- Remetre a l'Excm. Sr. Sots-secretru.i del 1\>Iiílis
teri d'Hisenda, un telegrama que deia ai..:ci : ~Reiterando 
peíición que verbalmeul.e hizo a vl1ecencia representa
ción cste .\yunlamiento, aceren aplazamiento pago 
liquidaciones atrasadas por e:xceso de timbre, ascen
dienò.o mi.'! dc dos millones de p~tas, según nota que 
lc ba sido remitida por esta Alcaldia, Consejo de Go
bierno acncrda rogar vuecencia se sirva ordenax Dele
gacióu Hacienda dc Barcelona aplace ingreso l1asta 
tanto se haya rcsuelto cuestión planteada sobre proce
dencia Jiquidación, )·a que de otro modo se pondria en 
trance difídl ordenación pagos este 1\Iuu.icipio. = El 
Alcalde, Francisco de S. Jaumar. * 

- Enviar als ~Ii11istres senyors Gil Rebles, 1\Iartíuez 
dc Vclnsco, Usabiaga i Rahola, nu telegrama del to 
literal següent : <rDclegación de Haciend~ esta provincia 
lla practicada liquidaciones quiuce años exceso timbre, 
asrcndiC'nò.o m:\s de clos millones pesetas, :r pot tratarse 
asnuto nmy discutible en su fondo, ya qtte documento 
liquidnclo jnmús había tribtltado y en otros Ayunkt
miento¡; hab{a sido ckclarado e::-..-presamente exento, por
que tal es el cspirit u y lctra de la Ley del Timbre, ruego 
vueccncla apoye cerca Ministro Hacienda petición aplaza
micnto ingreso, llasta tanto se llaya dilucidado cuestión, 
e\ itcmdosc asi grave perjuicio Hacienda municipal al 
llacer pago con premura tan imporlante cantidad.• 

- Prcuure esment. amb satisfacció, per l'interès 
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que tt! per l'Ajuntament, de la sentència recaiguda sobre 
el desnonament dels locals ocupats per Ignàsia Fortuny 
i Ramon Gaso! en la casa-palau ~yalada amb els 
n.0 .! dc la rambta dels Estudie: i 11.

0 i del carrer de la 
Portaferrissa, i fer-ho saber ahi al lletrat de la Corpo
ració J oau .Moles i Onuella. 

- Gn mèrits dc l'expedient instruït per decret de 
1'.\lcaldia, pd Conseller Regidor senyor Ulled, deixar 
sense efecte la denúncia formulada contra el guàrdia 
urbà J oscp l:Ioutcro i Gò111ez, n. o rsg, adscrit als ser
veis clc tràfic, i cleclarar-lo lliure de tota responsabilitat 
per trobar-se privat de prestar se.rvei per causa de ma
laltia, i no conslitnir els fets denunciats cap de les faltes 
definides al~ reglaments vigent¡¡ com a matèria de sanció 
administrativa. 

- l'restar l'aprovació a un ofici de l'interventor 
tmmicipal trametent la distribució de cabals, d'import 
16 ::!JJ,OOO ptes., per a atendre les obligacions del pro
per mes dc novembre. 

- Aprovar l'extracte dels acords presos per la Co
missió de Govern )fnnicipal durant la segona quinzena 
del mes de setembre d'enguany. 

- Per tal d'evitar que els assumptes de personal 
vinguin sense preparació a la Comissió de GoYern, en 
perjudici per a la bona marxa d'aquesta, tota vegada 
que fan perdre un temps necessari per a afers més im
portauts, disposar que no es doni compte per Secretaria 
de cap proposta respecte qüestions de trasllats de per
sonal, sense que, prt:Yiamellt, no hagin passat per la 
Comissió dc Governació, a fi que aqu~sta pugui enlairar 
did.amc11 a la òe Govern. 

- Donar l'aprovació a l'extracte dels acords presos 
per la Comissió clc Govern Municipal durant la primera 
quinzena del mes d'octubre. 

GOVERNACió 
, 

CENTRAL 

Incoar expedieut de jubilació al zelador dels Serveis 
Tècnics J oscp Batlle i Castell vi, per trobar-se físicament 
impossibilitat per a exercir el seu càrrec. 

- Jubilar l'agent d'arbitris Ignasi Lorenz i Mu
niesn, amb l'haver passiu anyal de I.856'4o ptes., que 
s'aplicarà a In part. 4·" del Pres.•mpost vigent. 

Declarar jubilat l'agent d'arbitris Este\e Fà
brega i Cros, per fer més d'un any que es troba malalt, 
amb l'haver pa~Giu anyal de 1,856'4o ptes., amb càrrec 
a la part. -t·a del Pressupost vigent. 

- Abonar a Joan Botina.<>, fill de la pensionista 
Rosa Abió i Hzqncrra, ddua de l'agent d'arbitris Joan 
Botinas, la paga del mes d'agost proppassat en qui: Ya 
morir aquelln, nmh càrrec a la nòmina del susdit ·mes, 
o n cabals especials si ha estat reintegrada. 

- Abonar a Josep Falla i Pérez, germà de la pen
sionista Angítstks Fallo., vídua dei marcadot de l'Es
corxador Ramon l'ous i Vilavenclrell, la paga del mes 
de julibl proppassat en qttè va morir l'esmentada peu
sionisi;l, amb càrrec a la nòmina d'aquell mes, o a cabals 
especials si lw estat reintegrada. 

- Reconèixer, als efectes passius, a Antoni (~il i 
Bergasa, sccrt!lari òe la Tinència d'Alcaldia del Dis· 
tricte X, els vuit nnys de la carrera d'advocat que 
s'exigeix per a exercir l'esmentada plaça. 

- Satisfer a Ignasi Crespo i Fuentes, fill del guàrdia 
urbà, jubilat, Bernardí Crespo i Yalverde, la paga del 
mes de maig proppassat eu què va morir aquest i una 
altra en concepte de gràcia, amb càrrec a la part. 8." 
del Pressupost vigent 

- Atorgar a l'escrivent Josep ~[a Rabassó i Puig
grès dos mesos de Uic~ncia sense sou, per a poder aten
dre assumptes particulars. 

- Destinar el guàrdia urbà Antoni Menoias i Albir 
a prestar servei d'escrivent a les Oficines municipals, 
amb el son que percep actualment, atès que es troba 
afecto dc malaltia que el priva d'~ercir aquell càrrec. 

HIGIENE I SANrfAT 

Nomenar el doctor Ramon Canaleta i Cuadras, 
metge de número de les Cases de Socors, en situació 
d'excedent, al qual va concedir-se-li el reiugrés el dia 
t3 de desembre del I932, per a ocupar la vacant pro
duïda per la mort del metge de la mateixa categoria 
dc les esmentades Cases doctor Polió Buxó i Martínez. 

- Aprovar la relació justificativa de la inversió de 
-l.ooo ptes., import del dipòsit per garantia de les obres , 
realil~.adcs al Parc ue Desinfecció del carrer de Sardenya, 
per ha\'cr estat rebudes i haver transcorregut amb 
excés el temps de garantia i estar d'acord amb les con
dicions del concurs. 

- - Abonar a Pilar Hernando, :\ngela RoseU, J oa
quima Carbó, Anna Ortega, Maria Belda, Carme Perelló, 
Teresa Pradell, Rosa Torrent, Mercè Fetnr, Lluïsa Gò
mcz, Pcpeta Viln, J oaquitna Rose1lo11, Isa~el Colomar, 
Joana Reyes i Rosa Roig, encarregades de la neteja dels 
Dispensaris Municipals, els jornals corresponents als 
mesos d'agost i setembre d'enguany, "J>er serveis pres
tat!!, i qt'c i!upo¡·t.cn en conjunt 1,788'75 ptes.; posat a 
<.lis posició dc la 11'!ajorc1omia M1micipal ·Ja quantitat. de 
2,683'15 ptes., per a pagament de jornals pet iguals ser
veis durant. els mesos d'octubre, novembre i desembre del 
1935, i aplicat les esmentades quantitats, que en conjtmt 
importen ¡,{71'90 pies., a la part. 242 del Pressupost 
vigent. 

CO:\.fPRES 

Aprovar Ics tretze nòmines de crèdits a favor d'in
dustrials i come:rciants que han subministrat gèneres a 
l'Ajuntament per mediació de la Comissió de Compres, 
factures que han estat presentades per tot el mes de 
setembre proppassat. 

- Donar l'apt·ovació a la nòmina de crèdit a fa,·or· 
de l'industrial Alfons Roca i Rabell, relativa al submi
nistrament. de gèucrcs a l'Ajuntament per mediació de 
la Comissió de Compres. 

Per tal cl'ate11dre al despatx de demandes dc 
pelites despeses, obrir cls crèdits que es detallen en el 
cos del dklamen que motiva aquest acord. 

- - Posar a disposició de l'Oficial segou de Major
domin Alexandre Roscll la quantitat de z,ooo ptes., 
destinada a l'nrk¡nisici6 dc pòlisses, timbres, Segells, etc., 
per al sen·ci dc les dependències municipals, amb càrrec 
a la ¡>art. 1 u. i 2,ooo més, amb destinació a la compra 
dc b~uzina, etc., per al .funcionament dels tractors dels 
Tnllers Municipals, amb càrrec a la part. 420b del Pres
supost vigent. 
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FOl\lENT 

OBRES PúBLIQUES 

Accedint a la petició de Francesc Santacana i Romeu, 
en nom i representació de Dorotea Faralt i Dorotea i 
Dolors 1~1assa , subministrar a la màxima pressió les 
dues plomes d'ai!:,TUa de ::\fontcada que assorteixen anli 
l'immoble n.0 5 del carrer d'Aray, propietat de Magí 
De:weus, i traslladar, quant a mitja ploma, al carrer del 
Flousuccés, n. 0 8, propietat de Dorotea Far alt; quant 
a tres quarts de ploma, al carrer dels Tallers, 11.

0 
1, pro

pietat dc Dorotea i Dolors P1assa, i quant als restants 
tres quarts de ploma, al carrer dels Tallers, 11.

0 3, ptc
pietat dc Dorotea i Dolors Plassa i I,ines; i inscriure les 
susdites plomes, anotades avtú a nom de Magí Desvens, 
quant a les proporcions i finques de referència, a favor 
de Dorotea Fara li i Dorotea i Dolms Plassa. 

Destinar un crèdit de 2,560 ptes. per a procedir a 
l'adquisició de cinquanta aixetes, tipus ~:\fatetH i ac
cessoris necessaris, per a la consen-ació i bon fwlciona
ment de les font\; públiques de la zona d'Interior, i 
aplicar l'cstnentat import a la part. 182 del Pressupost 

' vigent. 
- Apro\•ar, amb càrrec a la part. 99 del Pressupost 

Yigent, els comptes de la Companyia Telefònica Xa
ciomll cl'F.spanya, relatius a altes i trasllats de les esta
cions telefòniques i al ser-çei urbà i interurbà, també 
de les estacions telefòniques de l'Ajuntament. d'import 
120'90, 282'50, 63'45, 6,830'45, 371'50, r6'8o i 107'6o 
pessetes. 

OBRES PARTICULARS 

Ordenar el següent: 
A Co.r,1es Jordan, qne procedeix:i, dins el ter¡uiui 

d'un 111es, a elevar la xemeneia clel forn de pastisseria 
que té instaJ.lat a la fàbrica de xocol~tes i galetes esta
blerta a la planta baL'{a dc la casa u." rrò del carrer de 
Tamarit. 

A Josep Per is, que sol·liciti, dins el termini de tleu 
dies, en forma reglamentària, la legalització d'un motor 
compresor portable accionat per un electromotor, i 
d\m aparell de soldadura autògena, que té instal·lats 
a la casa 11. 0 142 del carrer de Sepú.h-eda. 

A Pere }1añach, que procedeixi, dintre el termini 
de quinze dies, a elevar la xemeneia. dels safareigs esta
blerts a la casa n.s 13 i 45 de la riera de Sant :\Iiquel. 

Imposar, per extralimitacions comeses, una multa 
de so ptes., a Carles Jordan, i una altra, de roo, a Josep 
Peris, propietari dels Tallers Renovació. 

- Tenir Antoni Batlló i Ibàñez, gerent de la raó 
soda! Batlló i C..", S. A., per desistit del permís que 
sol-licità per a rebaixar la yorav:ia enfront la fàbrica. 
situada al carrer de l'Escorial, n.0 8¡. 

URBANITZACIÓ I REFORMA 

Prestar l'aprovació al full d'ap;reuàlllent de la 
pm·ccl·la procedent de l 'antic camí de l'Artera i de Saut 
Iscle, emplaçada a l'illa limitada pels carrers de Con
grés, Fellu i Codina, Mestre Dalmau i carrer I del Pla 
d'enllaçaments, i disposar que es doni vista de l'esmentat 
ull, que importa r,695'27 ptes., al propietari afrontador 

Josep Abcll6 i Camps, que té demanada l'adquisició 
dc la repetida parceHa. 

- Rectificar el dictamen apro\-at per la Comissió de 
GoYern el 28 d'agost darrer, referent a una permuta dc 
parcel-les entre l'Ajuntalllent i Emèrita C.alvet, en el 
sentit que la xifra de 68'70 ptes. que figura com a pren 
unitari del metre quadrat de la parceHa que adquireix 
l'esmentada senyora, sigui substituïda per la de 66' 17, 
que és la que vertaderament corresponia. 

Aprovat el full d'apreuan1ent de la parcel·la 
procedent de l 'antic canú de l'Artera i de Sant Iscle. 
emplaçada a l'illa limitada peJs carrers de C.ongtés. 
Pelin i Codina, Mestre Dalmau i carrer I del Pla d'en
llaçaments, i disposar que es cloni vista de l'esmentat 
full, que importa 833'74 ptes:. al propietari afrontador 
Llufs ~\!sina, que té demanada l'adquisició d'aquella 
parcel-la. 

Tenir per aproYat el full d'apreuament de la 
parceHa procedent dc l'antic camí (}e l'Artera i de Sant 
Iscle, emplaçada a l'illa limitada pels carrers de Con
grés, Feliu i Codina, .Mestre Dalmau i carrer I del Pla 
d'enllaçaments, i donar yista de l'esmentat full, que im
porta 333'50 ptes., al propietari contigu Antoni Cantó, 
que té demanada l'adquisició de l'aHudida parceJ.la. 

- Donar l'aproYació al full d'apreuament de la 
parccHa procedent de l'antic.cauú de l'Artera i de Swt 
Iscle, emplaçada a l'fila limitada pels càrter de Congrés, 
Feliu i Codina, :\!estre Dalmau i carrer I del Pla d'en
llaçaments. 4 donar '·ista de l'esmentat full, que im
porta 86o'21 ptcs., a la propietària afrontadora Neus 
Tizou, que té demanada l'adq1.úsició de la repetida 
parccl-la. 

- Prestar l'aprovació al full d'apreuament de la 
parceHa procedent de l'antic camí de l'Artera i de Sani 
Isde, emplaçada a l'illa limitada pels carrers de C.Oil
grés, Pdill i Codina, Mestre Dalmau i carrer I del Pla 
d'eulla~·aments, i disposar q1.1e se'n doni vista, el qual 
import n r, 1 n'ó5 ptes., al propcietari afrontador Joan 
C.ownllouga, que té demanada l'adquisició de la repe
tida pan~eHa. 

- AptoYO.r el full d'apreuament de la parcel·la 
procedent de l'antic camí de l'Artera i de Sant Iscle, 
emplaçatla a l'illa limitada pels carrers de Congrés, 
~!estre Dalmau i carrer I del Pla d'enllaçaments. i 
clonar vista cle l'esmentat. full, que importa q,502'I5 
pessetes, a Pere Huguet, que en la seva qualitat d'ad
ministrador de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
propietari afrontador, té demanada l'esmentada par
cel·la, i als efectes de la pcnnut<f de terrenys sol· licitada 
per l'esmentat Hospital de Sant Pau, aprovar la ,·aloració 
practicada per l'arquitecte cap del Sen-ei de Valoracions, 
dels terrl!nys vials dels carrers C.ani¡¡;ó, Hedilla i I del 
Pla d'enllaçaments, propietat de l'esmentat Hospital, 
la qual és dc ¡6,5CJJ'og'ptes. 

- .t.. l'objecte de poder formular un estudi sobre les 
possibilitats de conservació de les façanes i patis dels 
vells casals del carrer dc Montcada, posar a disposició 
de l'oficial segau de Majordomia Ale..'{at1dre Rascli 
soo ptcs., a jnstificar, i aplicar la despesa a .la part. I 56 
del PrcSSLtpost vigent. 

- Alcsa la petició de l'arquitecte cap del Servei 
de MusellS, Palaus d'Exposició i Habitació Popular, per 
a adquirir els materials necessaris per at.endre els tre
balls més perem pteris de la Brigada de Conservació 
d'Edificis, posar a disposició de l'oficial segon de la 
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)fajordomia :'.Iunicípal Alexandre Rosell la quantitat 
de I,ooo ptcs., a justificar, la qual s'aplicarà a la par
tida ·I !Gt del I'rcssupost \'Ïgent. • 

,..__ Apro\·ar el projecte de rasants en la zona Hmi
tada pels carrers dc Sostres, Albigesos, Repartidor i 
Raixacla c1c la (~lòria, al qual no ba estat presentada 
cap reclamació durant el període d'e::.\.-posició al públic. 

P:QESSUPOSTOS, C:QÈDIT I T:QESOnE:QI A 

PR~SSUPOSTOS 

Per tal dc coordinar la cita legal feta a l'art. 2. n dc 
l'Ordenança u. 0 15, relativa a l'arbitri de recollida d'es
combraries, ~::n relació a la uova redacció de l'Ordeuan
ça u.' 48 de l'arbilri sobre lloguers que figura en el pro
jecte clé rcglLlarització de la prè>noga del Pressupost 
ordinari e l'I ntcrior. del 1934 per al quart lrimestrc del 
I 935. disposar que el redactat de r art. 2. n de l'Orde
nança n. 0 

J 5 s'entengui aLu : •Seran responsables del 
• pagament clc l'arbitri les màteixes persones o entitats 

que contribncb:in pel concepte de lloguers pre\ist en 
l'Ordennnç~l u.0 .¡8, àdhuc aquells que hi figureu excep
tuats' en \'irtut c.lcl que establebi:en els arts. 4-~. s.è, 8.è 
i 17·• 

H ISE NDA 

PRESSUPOSTOS 

Nomenar una Coutissió, integrada per un o dos 
costtponcnts de les Comissions cousistorials de Foment, 
Governació, Eixampla i Hisenda, perquè, eu el termini 
més breu possible, formulin una propo'sta relativa a les 
millores que s'hauYicn d'introduir eu el servei comprès 
en la contrada dc neteja domiciliària actualment cu 
vigor. 

l~IPOSTOS DIRECTES 

Donar de baixa del Padró de l'arbitri sobre lloguers 
els pisos qLtc ocupeu Pau Esteve, Robert Robert, Josep 
Virlal, Concepció Roca, Antoni Puchal, Montserrat 
Rubió, jordi Boix, Sebastià Ges, Bonaventura Portuny 
i Ferran Oznlla; del cle l'arbiui sobre trasllat de mobles, 
els càrrecs llinrats a nom de T. Salinas i DaTid Grino, i 
de l'impost sobre casinos i cercles d'esbarjo, el Billar 
Club de t;ràcia i taml:lé tots els càrrecs lliurats a nom 
dc la Pederació Grcmiàl de Cafès, Restaurants, TaYer
nes i Similars clc Barcelona i el seu Radi, pel domicili 
dc la plaça de r'nmcesc :\Iacià, uc 0 17. 

- Tomar à Josep Ribera i Abella la quantitat de 
15 ptcs., ingressada indegudament per arbitri sobre llo
guers, úmb cà.rrcc al cap. nx, article únic, del l'ressupost 
vigent. 

CULTU:Q.A 

NEGOCIAT AD~ITNISTRATIU 

Aprovar uu compte justificat del director de la 
Doucla Municipal, relatiu a la inversió de 350 ptes. que 
li foren lliurades per gratificar els treballs de taqui
mecauo~raria dc la Secretaria de l'esmentada Banda. 

/ 

~ Donar l'apro...-ació a un compte justificat del 
cap rle la Secció de Cultura, relatiu a la inversió de les 
quantitats de 6,ooo i 4,ooo ptes. en despeses i atencions 
d'oficina i serveis del Patronat Escolar de Barcelona. 

- De conformitat amb el que interessa Eulàlia 
Arti¡:{as i Urpi, propietària de la casa u. 0 14 del carrer 
de Dolça, on funciona una Escola nacional de nenes, 
abonar l'import del lloguer de referència a Joan Zamora 
i Güell i Enric Castanys i Bernat> apQderats del Banc 
dc la Propietat, al qual ha estat confiada l'administra
ció de la casa esmentada. 

- Hu mèrits dc l'acord aprovant el p la d'obres 
d'ampliació d'escoles amb cànee a 1~ patt. 8.•\ del Pres
supost cxtraoruinari de liquidació de crèdits, i el refe
rent a l'ampliació de matrícules a Escoles primàries, 
aprovar el projecte d'habilitació i pressupost, d'import. 
Lj,965'70 ptes., per tal de realitzar per administració, 
i amb càrrec a l'esmentada partida, les obres per a donar 
millor iJ.luminació nalm·al a les aules i per a l'habilitació 
d'una :V:scola a l'edifici principal de la finca Can Gasparó, 
propietat del Municipi. 

-- J;n \ irtut de l'acord aprovant el pla d'obres 
d'ampliació d'Escoles a càrrec de la part. 8.a del Pres
supost c:-.:traordinari de liquidació de crèdits, i el refe
rent a l'ampliació de matrícules a Escoles primàries, 
aprovar el projecte d'habilitació i pressupost, d'import 
14,994'25 ptes., per tal de realitzar per_ administració, 
i amb càrrec a l'esmentada partida, les obres de reforma 
de la planta tercera del Grup Escolar Alexandre Lerroux, 
corresponent al del 11.

0 3 de la plaça d'Espanya, per a 
la seva habilitació i ampliació. 

P:QOVEÏMENTS 

NEGOCIA 1' ADMINISTRATIU 

Traspassar a favor de Ventura Cittone i Leou la 
parada n.0 357, de primera categorja, del Mercat clels 
Encants, cic la qual era concessim1ari el seu avui difunt 
marit Alias Cottone. 

ESTADÍSTICA I POLÍTICA DE PROVEÜ\IENTS 

Acceclir a la petició de joan Grabulosa i :\-!ata, en 
qualitat de president de la Cooperativa Popular de Bar
celona, per a efectuar una matança diària de cinc caps 
de bcsli~r pon1uí a l'EscorxadoL 

Clll CULACió I PüLICIA URBANA 

CIRCULACIÓ 

"~djmlicar a la casa Vídua de Josep Carol i Mas 
el subministrament d'rr,7oo quilos de palla, 6,720 
quilos d'ordi vell i 3,3 ro quilos de civada, i a la casa 
Pau Prnts i Riera, el de r ,170 qtúlos de faves, i aplicat· 
l 'import total d'aquestes adjudicacions, que ascendeix 
a la quu11titat. de 5,375'95 ptes., a la part. 79 del P.res
supost. vigcnl. 

- Posar a disposició de Majordomia la quantitat 
de r ,ooo ptcs., amb càrrec a la part. 437 del vigent 
Pressupost, per tal d'atendre les despeses que eiecluï 

/ 
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l'enginyer cap de l'Agrupació de Vialitat dels Servei~ 
Tècnics Municipals per a l'adquisició de petit material 
eli>ctric dc senyals per a la circulació. 

- Destinar, amb càrrec a la part. -1-37 del Pr~-
• supost vigent, un crèdit de .~.205'35 ptes., per tal d'aten

rlre a l'adquisició de material per a la conserYació dels 
elements d'assenyalament del tràfic, i autoritzar la 
Conselleria de Circulació i Policia Urbana, per a obrir 
el cori"eSponcnt concurs privat, a tal efecte. 

POLlTICA SOCIAL, ESTAl>1STICA 
I CENSOS 

Hfectu,ar diverses inclusions, altes, baixes i I·ectifi
cacious al Padró d'habitants. 

-- Destinar, amb càrrec a la part. s8 del Pressu
post del t935. la suma de 39,330 ptes. a l'objecte de 
fer efl·ctius els havers dels quaranta-sis funcionaris 
temporers dnraut el quart trimestre de l'any en curs, 

· a raó de 285 ptts. meusuals cadasetí, que és l'import 
dels havers que \'cnieu cobrant des de llur designació. 

EIXAMPLA 

OBRES PÚBLIQUES · '• 

Publicar al B1ttlleti Oficial de la Generalitai de Catà
lm¡ya que aquesta l\1unicipalitat ba començat e:x-pedient 
per a declarar sobra11t de via pública una parceJ.la 
procedent en part de l'antic comi de la Satalia de 
l'autic traçat del carrer de la Creu dels Molers, em
plaçada en l'i1Ja que formen els carters d'Elcano, Creu 
dels Molers, Blay i Bla:;co de Garay. 

- Adquirit, pel pren de xo,325''*9 ptes., de Pere M.o. 
l{ey~toso i dc la seva esposa Francesca Andreu i Mi
ralles, part dc la finca n. 8 34 i ·36 del·carrer de Tuset, 
afectada per l'eixan~plament de la dita _via públi<'a 
entre el carrer de la 'l'ravessera i l'avinguda del Catorze 
d'abril, i disposar que el dit preu es consigni com a 
crèdit reconegut en el Pressupost d'~ixampla que es 
fonmtli per al proper exercici del 1936. 

- Adquirir, pel preu de 6,215'7-1- ptes., de Francesca 
Andreu i )firalles, la finca de la seYa propietat del 
carrer de Tusct, afectada per al seu eixamplan1ent 
entre el carrer de la Tra,-essera i l'atinguda del Ca
torze d'abril, i consignar-ho com a crèdit reconegut 
eu el Pressupost d'Eixampla que es formuli per al 
proper exercici del !936. 

- Requerir Joaquim Carreras i Xolla i la seya es
posa Margarida Marti perquè formulin proposició de 
preu dels terrenys de Ja seva propietat afectats per 
l'obertura dels carrers de la Travessera i Lepant. 

- Convocar per l'Alcaldia els perits de I: Ad.miuis
t.ració i del propietari, Igna$i Colomer i Juli M.n Fosas, 
a uu~ rennió que tindrà lloc al Negociat d'Obres Pú
bliques d'Elxnmpla, dintre el termini de vuit dies, a 
partir de l'aprovació del present acord, per tal d'iu
teutar una solució de conformitat en ordre a la valo
ració cle Ja, fínca pròpia dc Ramon Sala, n.0 3 del carrer 
del Freser, afectada per l'ob.ertura dels carrers de Còr-
sega i Sant QuinU. "' 

- Disposar que es requereixi Rafael Nadale!¡ i 
Gutiérrl.!z, cotll a administrador de 1a societat Crèdit 

Agrícola Català, perquè fonnn)i proposició de preu 
dels terrenys de Ja seva propietat afectats per l'aYi.n
guda dc Xile i altres de la zona de Pedralbes. 

- Con\ocar per l'Alcaldia, dintre del termini de 
\'uit die.-;, el perit municipal Ignasi Colomer i el d~.: 
l'expropiat ~Iari Canosa, a una reunió en la qual s'in
tenti una ayiuença respecte la valoració de la finca 
11.

0 
'l9 del carrer del Freser, expropiada a Llufs Quc

ralló per a l'obertura. de l'encreuament de l'esmentat 
carrer amb el de Còrsega. 

- Resoldre que es con,oqui per l'Alcaldia, dintre 
del terlnini de 'lruit dies, el perit municipal Ignasi Co
lomer i d de l'expropiat Pere J. :Bassegoda, a nua 
reunió eu la qual s'intenti una avinença respecte la 
vnJoració dc la finca de Carles de Sentmenat, afeclada 
per l'obertura del carrer d'Entença, entre el de néu 
i Mata i l'avi.ugudà. del Catorze d'abril. 

- Comunicar al Jutjat Municipal n.0 J6 que els 
danys ocasiouals per l'autocamió a un arbre emplaçat 
a l'avinguda de Francesc Layret, fet ocorregut el dia 
Il d'agost d'enguany, ascendeixen a la suma de 37'50 
pessetes. · 

- Procedir, per la quantitat de 4,719'49 ptes., 
que s'aplicarà a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla 
vigent, a ·la instal-lació de trenta llums de 150 Yats, 
sobre braç eu p'al, al carrer de Rogent, entre els qe 
Clot i Freser. 

Efectuar, per la quantitat de 582 ptes., per 
l'Agrupació d'Edificis 1\lunicipals, la constru<'ció d'un 
grup de prestatges, per a ampliació del lloc destinat a 
col-locació d'expediènts, a l'Arxiu d'Eixampla, i aplicar 
la despesa a la part. ;¡g del Pressupost d'Eixampla 
vigent. 

- Encarregar el següent: 
A Obres i Subministraments Donat, S. A., l'arran

jament clel carrer de Manuel Angelon, pet la quantitat 
dc 7,139'82 ptes., que s'aplicarà a la part. 71 del Pres
supost <l'Hixarupla vigent. 

A la mateixa empresa, l'atra:njaUJent de l'aYinguda 
del Catorze d'abril, entre el carrer de Nàpols i r ro 
ruetres vers al final, per la quantitat d'n,ooo ptes., 
que s'aplicarà a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla 
vigent. 

A la mateixa societat, la pavimentació de l'a.-in
guda del Catorze d'ab1·il, entre el carrer de Xàpols i 
el final, per la quantitat d'u,o23'32 ptes., que s'apli
carà a la part. 7r del Pressupost d'Eixampla vigeut. 

A Ja mateixa eUlpresa, l'arranjan1ent de l'avinguda 
del Catoru.: d'abril, entre el passeig de la República 
i la cruïlla dels carrers de Xàpols i Valèucia (calçada 
central), per la quantitat de 9,882'97 ptes., que s'apü
carà a la part. 7i del Pressupost d'Eixampla .-1gent. 

A Josep Sala, l'arranjament de l'encreuat dels carrers 
dc Lepant i Arngó, per la quantitat de I3o+OO ptes., 
que s'aplicarà a la part. 7r del Pressupost d'Eixampla 
vigent. 

A Obres i Subministraments Donat, la construcció 
d'mt ferm a la calçada central i ,passos laterals dc 
l'avi.nguda del Catorze d'abril, entre el passeig de la 
Rcptíblica i el final, per la quantitat d'rr,oxo ptes., 
que s'aplicarà a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla 
vigent. 

A la casa GestetneJ. 's, el subministrament de dotze 
tubs dc tinta especial amb destinació a l'aparell mul
ticopista del ~egociat d'EixaUJpla, per la quantitat 

-
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de 207 ptes., que s'aplicarà a la part. 36 del Pressl!-. 
post Yigcnt. 

- Desestimar, per improcedent, el recurs inter
posat per \'iccnç Piera i Hortal contra l'~ord muni
cipal del 17 de juliol d'enguat~y. per mitjà del qual 
s'imposà al recurrent una multa de so ptes. i dues 
de too ptcs. cadascuna, per haver abandonat. terres 
a la via públíca. 

Autoritzar el cap de l'Agrupació dc Vialitat per 
poclcr disposar lliurement, sempre que les necessitats 
del servei ho exigeixin, del personal de les brigades 
depcncnts d'artuella per a realitzat els treballs urgents 
que puguin prestar-se, i cada ·vegada que hagi dc fer 
dcstinnció dc personal als inclicats fins, n'haurà de 
donar co111pte a la Comissió corresponent. 

- Rc<¡uerir Joan Roca i Valls, propietari d'una 
fi11ca afect.ada per l'obertura de la Travessera de Gràcia 
en el seu encreuament amb el carrer de 11ònt.many, 
perqul.o formuli proposició de preu de Ja finca. 

- AproYar el compte relatiu als honoraris creditats 
pel ' lletral Xavit>r Regàs en el plet interposat contra 
l'Ajuntament per la t'rbanítzadora Barcelonesa, 8. .\., 
sobre la rcidndicació de terrenys ocupats per l'ober
tura de l'a,·inguda del Catorze d'abril i d'altres, i sa
tisfer el seu import. de 387 ptes., amb càrrec a la 
part. 53 del Pressupost d'Eixampla ·vigent. 

- Efectuar, per Ja quantitat de 1,205 ptes., que 
serà posada a c1io;posicí6 de la Majordomia, l'adquisició 
de vint-i-cinc aixetes, amb tot els accessoris corres
ponents, sistema ~Pomerol wodificah, pet a canviar 
les cle les fouts públiques espatllades; i aplicar la des
pesa o. la part . .¡.7 del Pressupost d'Eixampla vigent. 

OBRES PARTICULARS I PERSONAL 

Denegar a Marcial Abella el permís que té demanat 
per construir Ull cobert al carrer de Pujades, n. 0 

1 6. 
- 'l'ornar, amb càrrec al cap. XIX, article únic, 

del Pressupost vigent, a Jaume :M:aris, la quantitat 
dc 50 ptes , import d'una multa que li ha estat con
donada. 

- Imposar, per C:J.:traümitacions comeses, una multa 
de ro ptes. a 11iquel Roca; una altra, de 25, a Josep M." 
Bo,•é; una altra, de so. a Jaume Bernat, i una altra, 
també de 50, al Banc de la Propietat. 

- Ordenar a Artur Mora que faciliti als tècnics 
municipals l'entrada al pis principal, primera, de la 

Fot\ cek•brada sessió extraordinària el dia 2 de no
vembre, sota la presidència de l'Alcalde interí, senyor 
Frmwesc cle S. Jau mar de Bofanill, i am,b assistència 
dels Consellers Regidors senyors Andreu Bausili i San~ 
romà, Josep Codolà i Gualdo, Ramon Coll i Rodés, 
Josep I~arrcro i Viu, France~c Santacana i Romeu i 

casa n.0 25r del carrer de Pro\ença, on ba practicat 
obres, i imposar-li una multa de 50 ptes. 

- A Antònia Segura, que doni compliment. a les 
ordres que sc li tenen donades perquè adapti als pre
ceptes clc les Ordenances .i\Iunicipals un cobert constnüt • 
al passeig dc Garcia Hernàndez, n.0 176, i imposar-li 
uua multa de so ptes. 

- - A Antoni Sigalés, que doni complimeut a l'acord 
pel qual se li mauà la correcció d'unes infraccions co
meses en un entresol construït als baixos de la casa 
n. 0 3r6 del carrer de Marina, i imposar-li una multa 
de so ptcs. 

- Abonar, des del dia r.r d'octubte act.ual, a Mar
garida Picffaretty i Dautty, vídua de l'escrivent, jubilat, 
Pere Casabayó i Germà, la pensió anyal de r,r.~o ptes., 
amb càrrec a la part. 3.o. del Pressupost d'Eh::ampla 
vigent, 1 la paga <1e l'haYcr passiu del mes de setetubrc 
cu què morí el causant. 

- nn atenció als immillorables Set\eis prestats 
durant més de trenta anys pel jubilat i difunt peó 
de la Brigada de Ferms d'Eixampla Benet. Cabré i 
Casado, i q1tc la seva vídua ·Antònia Rofas i Ciurana, 
per no és."cr aquell de plantilla, no gaudeix de pensió, 
abonar-li per una sola Yegada la quantitat de I,ooo 
pessetes en concepte de gràcia especial, per tal d'aliviar 
la precària situació en què ha queçlat, sense que aquest 
acord scrvci}\.-i de precedent, i aplicaLJa despesa a la 
part. 2." del Pressupost ~'igeut d'Ehampla. 

PROPOSICIO 

Eu fot\ aprovada una, signada pel Conseller Regidor 
senyor C'oclolà, interessant que havent-se informat per 
l'arquitecte dc Construccions Escolars respecte l'estat 
ruïnós dc l'edifici on està instal·Tat el Grup Escolar 
Ramon dc Penyafort. cedit en tís pel l'atronat de l'Ha
bitació, sigui ratificada la clàusula transitòria dc 1 'es
mentada escola i se la traslladi provisionalment al 
Palnu de Projeccions de Montjuïc; i, per raó d'urgència, 
qne s'aproví el pressupost d'habilitació i millora del 
local del Pnlan de Projeccions, d'import II,996'32 ptes., 
amb càrrec a la part. 425 del Pressupost ordinari Yigent. 
qttc, per acord cousist.orial, ha estat destinada ja per 
atendre obres i atencions escolars, per tal que seguida
m~ut, per administració, es procedeixi, per l'Agntpaeió 
d'Edtfids-Coustruccions Escolars dels Serveis 'tècnics 
:\Iunicipals, a l'execució de les obres de referència. 

}oau Bta. Viza i Caball, per a parlar de la confecció del 
Pressupost ordiuari per al l935· 

Després d'un canvi d'impressions, s'acordà d'aixecar 
la sessió 1 tornar a retmir-se el pròxim dilltws, a les deu 
de la nit., en sessió ext:raordinària, per a continuar 
parlant del Pressupost. 

. . 
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Assumptes reglamentaris aprovats 

Per les respectives Conselleries Regidories han estat 
aprovats els assumptes reglamentaris que tot seguit 
es rclo.cioncn, en compliment de l'autorització que els 
fou atorgada per la Comissió de Govern en sessió del 
1 o dc maig del l935. 

Del 14 al 20 d'octubre 

FOl\fENT 

OBRES P.\RTICULARS 

Atorgar el permisos segíients: 
Per a construir cla•eguerons : A Josep Selva, a la 

casa 11. 0 5 del carrer Nou del Dnlce; a Elias Casterad, 
a la n. 0 151 del de San taló; a Miquel Torrellas, a la 
n. 0 28 del de Bolivar, i a Pere Colom, a la n. 0 27 del dels 
Rajolers. 

Per a practicar obres interiors : A Utús Peidró, a 
la casa 11. o 2 del carrer de Ramon i Ca jal; a Tomàs Al
sina, a la u.9 II i 15 del del Doctor Ri?.al; a Llufs Peidró, 
a la 11. 0 ·I del rle Fontanella; al mateix:, a la n. 0 9 del de 
Ramon Albó, i a Francesc Solà, a la n. 0 52 del de Tra
Ialj!ar. 

Per a insta.l·lar fornals : A Guttetnberg, S. A., a la 
casa 11.

0 
215 del catret de Nàpols, i a Josep Rasche, a 

la n." 56 del d'Homer. 
Per a instal·Jar electromotors : A )oan BusteU1s, 

a la casa n. o r :q del carrer de Sants; a "Miquel So to, 
a la 11.0 I del de Bassegoda; a Alfons Flinch, a la n.0 zr 
del del Perill; a F. Roca•ert i C.3 , a la n. 0 259 del de 
Calàbria; a Auer, S. A., a la 11. 0 359 de l'avinguda del 
Catorze d'abril; a Joaquim Adelantado, a la ILo 65 del 
carrer de les Navas de Tolosa; a Bepet i Ferrer, a 
la n. 0 227 del de la Sagrera. 

Per a inst.al·lar ascensors : A Jcaquim Bau, a la 
casa n.0 322 del carrer de ;.\{untaner; a Joan \Tid1-1l, a 
la n. 0 134 del de Cal:ibria; a Carles Bretó;;, a la n. o 50 
de l'a,•i.11guda de Gaudi, i a Pere Borràs, a la u.0 70 del 
de 'l'rafalg(lr. 

Per a in&tal-lar cambres de fred : A ::Marcel·lí Uiió, 
a la casa u 0 ~ del carrer de Sant Jordi; a Cooperativa 
de Queviures, a la n. s 169 i 171 del de Rocafort; a Càndid 
Navarr<"l, a la n.0 ro.~ del del Consell de Cent, i a Rosa 
Ferré, a la u. 0 LZ9 del de Freser. 

Per a inslaHat cauonades : A la Catalana de Gas i 
Electricitat, S. A., al carrer de l'Art, enlre el passeig 
de l\'!aragt~ll i el carrer de la Garrot.xa, i al de Puigcerdà, 
entre els d'Alí-Bey i Pere IV. 

l'er a instal-lar cables elèctrics : A la Companyia 
Barcelonesa d'Electricitat, al passeig de Gràcia i a la 
mm bla dc Catalunya; als carrers de· Valldo117..ella (xam
frà al dc Joaqnim Costal, Salvador Vnllverdú, torr<.:nt 
del Carril i carrer de Paris; CollSell de Ceut, entre els 
de Cirona i Bailèn, i a la Cooperativa de Fluid 

Elèctric, al d'Hnteuça, entre els de València i Aragó. 
- Tctiir per acollits als beneficis del Decret de 

l'Alcaldia del 26 de febrer del 1935, els permisos se
gücnl<~, els quals són atorgats: 

A Ignasi Soler, per a ampliar nn cobert a la casa 
n.8 1I i 13 del carrer de Pere Serafí. 

A Coucepci6 Mata, per a euderrocar la casa n. o 46 
del carrer de ;.\Ienéndez i Pelayo i collSlruir-n'hi una 
altra. 

A Joan Blanch, per a construir un cobert provi
sional al solar n. 0 11 del carrer de Grífols. 

A Josep Cabré, per a practicar obres interiors a la 
casa n. 14 del carrer de Sant Jeroni. 

A Raimond Caballé, per a pintar els baixos de la 
façana i un rètol a la paret de la casa 11. 0 3 de la plaza 
de Palau. 

.\ .:.ratilde Rhière, per a reparar la coberta de la 
casa u. 0 7 del -carrer de Sanià. 

A Dolors Parera, per a reparar la llosana del balcó 
dc la caso u. 2 de la plaça de la Llana. 

A Josep Godall, per a enderrocar un cobert a la 
fiuca u.s n al 15 del carrer de Galileu, i constniir-n'hi 
un altre. 

Per a construir cases : A Ernest Pontdevila, en un 
solat del carrer del Troyador; a Antoni Soler, aln. 0 20 

del de Torre Vélez; a Josep Bouet, en ~m del de Mun
taner; a Maria Ga\raldà. al n. 0 93 de l'a\Tinguda dc la 
Verge de Montserrat; a .Pan Batista, en un del carrer 
de Jaume Piquet; a Narcís Amat, en un del del Bol
tairt, i a Josep Calcro, en nn del de Barrida. 

Per a practicar obres de reforma :A Ramon Bnúau, 
a la casa 11. 0 roo del carrer de Sarrià, i a Tomàs Alsina, 
a la1n. 0 ·15 del del Doctor Rizal. 

URBill'ITTZACIÓ I REFOIDL-\ 

AproYar els comptes se.,<tiients: 
De Construccions i Reparacions, S. A., d'import 

4 .~o ptes., a compte de l'enderroc de la casa n. 0 1 r 
del cnrrcr de Xuclà. 

D'A. Ballestà, d'import S8S'o3 ptes., pels treballs 
de pintor de la casa dc l'Abad de Sant Pau del Carnp. 

De Gonçal Daura, d'import 3,021'74, 5,639'84 i 
3. ¡q2 "62 ptes., pels treballs de picapedrer per a la rc
coustmcció de la casa Padellàs, del 5 al 24 d'agost; 
pels dc picapedrer i urbanització de la plaça dc Be
renguer lV, del r8 de març fins a l'acabameut dc les 
ohrcs, i pels de picapedrer de la casa de l'Abad de Sant 
l'au del Camp. 

Dc :Mau nd Bansells, d'i~nport 4, r78'31 ptes., pt-ls 
treballs dc paleta i restauració de la. easa de l'Abnd 
dc Sant Pau del Camp. 

nc Josep Sans i Sabatés, d'import 6,633'46 ptes., 
pels treballs de fusteria de la casa de l'Abad de Saut. 
Pau ucl Camp . 
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EIXAMPLA 

OBRF.S PÚBLIQrES 

Aprovar Ics relacions i certificacions valorades re
latin-s a Ics obres de construcció i reconstrucció de les 
vorades dc davant les cases que a continuació s'es
m~:ulen : A J oau Olivella i Saumell, en representació 
dc dh·ersos propietaris, a les cases n .s r, 3, 5, 7, 8, ro, 
l'l bis, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 5, 
2ñ, 27 i 28 del carrer de Santa Marta, tt. 0 r 86 del dc 
nahues, n. 0 ;.76 del de r.cpant, 11.~ r48 del de Giroua 
i n. 53ú dc l'a\'inguda del Catorze d'abril; a E. i F. Bs
cofci i C.''• a la n .0 62 del carrer de Trafalgar; a Rícan1 
Cotnrrodona, a. lo. n." 152 del de lVIuntaner; a Joaquim 
Basscgodn, n In n." 372 del de V-alència; a Francesc Fi
guer as i l\fo1mé, a la n .ò 97 del d'Enric Granados, i a 
Carles Belmonte, a la n.s 92 i 94 del de Grassot. 

Atorgar p~:rtrús per a reconstruir ...-ora,ies, i con
cedir-Iol', a més, les corresponents quantitats, en con
cepte de cooperació, als senyors que s'esmenten : A 
Antoni Fernàndez i Y:iñez, a la casa n. 0 6 del carrer 
de Grassot; a loncepció Casarramoua i Yicenç Sellarés 
i Pujol, a la 11. 0 36 del de Xadal; a Josep Ciscar i Car
dona, en representació de J osep Garcia i Sah·ador i 
J osep IIcnus i Font, a les n .0 S del de Grasset i n. 0 37 
del dc Ripollcs; a Francesc Figuer2s i ~Ionné, en re
presentació dc Dolors Sapés i :::\Iaspons, Geu.isa Yiadé 
i Poch, J oscp \'idal i :\Iiquel Carpena, a les n. o 95 del 
de Londres, n.• 76 i 78 del d'.lrizala, n." 67 del de Gi
rona i n." ·U5 del de Provença; a Miquel Gatell i Alhenis 
i Ramon Rovira i Colominas, a la n." 1 69 del de Loúdres; 
a Angcl Faisà i Carrion, en represent ació de Mannel 
Pulido i Miquel i Francesc Oliete, a les n.s I46, J..¡8 i 
T :;o tlcl d'Entcnça, n. A 14, r6 i I 8 del de Provet1ça; a 
l\!aund Torn~s i Farcia i J aume Noguer, a la n. 0 56 
d'el del Clot; n Manuel Torres i Garcia i Leopold Sans. 
a la n." 301 del dc la Independència; a E. i F. Escotci 
i l'.", cu representació d 1Aniceta Mas i Ramona Nicasi, 

.. 

a la 11.
0 75 del dc Mtmtaner i n.0 192 del de " 'ad-Ras; 

. a Jaume Ral i Escofet, en representació de Francesc 
~Ielà i Joan :\las, n la n. 0 II9 del de :\funtauer i n." 24 8 
i 250 òd dc Provença; a Joan Olh·ella i Saumell, en 
represlntadó d 'Antoni l'ous i :\.rola, Xa>ier Piera, Pere 
Sah-ador i Ftalll'esc Riba, a les n. 0 6o del de ·Muntaner , 
u. 0 2:26 del de Bailèu. u.• r i 3 del de Blesa i n.8 469 
i 11 1 del de la Diputació; a J oau Ciscar i Cardona, en 
representació dc Teresa Farré i Salvador Beneit, a les 
n. o 36 del de la Indepcudi.•ncia i n. o 178 del de la Mn
iualitnt. 

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

Dc les obres dc conslrncció d'una paret de tanca 
al carrer de Bèlgica, encreuament" amb el à e San t Elias, 
efectuades per la Constructora Econòmica Cooperativa 
de Treball, d'import 675'77 ptes. 

Dels treballs de transports per a la conservació de 
l'arhral i jardins d'Eixampla durant el mes de setembre 
d'enguany, efectuats per Construccions i Sen·eis, S. A., 
d'import J,7.¡r'48 i 8o,4q'2r ptes. 

- Donar la confonuitat 11ls comptes següents: 
De )!anuel Tasis, d'import r .495'65 ptes., pel sub

min..istrament d 'impresos i materials per a dibuü~. 
De l'Hlcctric.:ista Catalana, S. A., d' import 10 i 

403'85 ptes., pel trasllat d'una deri\ació de la casa 
n. t del earrer dc Freser i rcrorn.1a d'instaHacions elè-c
triques al dc la Sagrem, Clot i Sant Andreu. 

De la Compan,·ia General de C'otxes i Automòbils, 
d'import 217, r,q8, .32'55 i 172'2o ptes., pel snbmiuis
irament de cotxes per a la l'residència de la Comissió 
d'Eixampla, i el rs per roo en concepte dc gratificació 
als xofers, pels sen• eis prestats durant els mesos d'agost 
i setembre darrers. 

Dc la Compauvia Barcelo11esa d 'Electricitat, d'import 
796'o8 pl.es., per la instal:lació d'enllumenat p úblic 
provisional extraordinari atn"\> motiu de les ,,falles~ 
aixecades a les places de la bifurcació del carrer de 
Radel', Setge de T7T 1 i Blai. 

' 

Publicacions 1 disposicions oficials • 

Eu el diari oficial que més a"\"all s'esmenta han apa
regut, en Ics dades que s'assenyalen, les insercions d ' in
tcrl's municipal que hi. són relacionades: 

BUTLLETt OFICIAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DIA .2H u'oc'J'UBRP,. - Publica un edicte declarant 
it1cursos rn l 'obligament d'únic grau amb el recàrrec 
tlc1 .to per 100 sohrc les respectives quotes, a rliverso!:l 
deutors pels conceptes d'arbitris sobre inquilinat, casi
nos i cercles d'esbarjo i trasllat de mobles. -

Es fa ptíhlic que Jurant el termini de quinze 
dies restarà dc manifest, al Negociat d'Obres Públiques 
dc la Sccdó .Administrati\•a d'Eixampla, el projecte 

de nvYes alineacions de l'avinguda de la )Jeridiana, 
cntrt: el carrer d 'Estéyancz i el passeig de Fabra i Puig. 

l>u 30 Publica l'extracte dels acords presos per 
la Comissió dc Go,·ern durant la primera quinzena del 
m~s d'agost dd 1935. 

DIA 31. Anuncia la subhasta relativa a les obres 
d'mbltttització de l'avinguda de Bernat Metge, entre 
els carrers dc Pro\'ença i París, sota el tipus de 87,019'47 
pessetes. L'acta s'efectuarà a la Casa Consistorial el 
<li a 15 dc lm~:; de UO\'ernbre pròxim, a les dotze del matí. 

DIA :2 11i': NOVI<:MnR~. - Publica una providèucia 
declnmnt inc~trsos en l'obligameut d'úuíc grau, amb el 
recàrrec dd 20 per 1 oo sobre llurs quotes, a diferents 
deutors per l 'arhiiri sobre espectacles públics i per mul
tes imposades per l'Oficina Municipal al Districte \', 
corresponents n l'actual exercici. 

Imp. Casa de Caritat 


