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Any XXII 11 de novembre del 1935 Núm. 45 

Comissió de Govern Municipal 

El dia -~ de novembre es reuní novament la Comissió 
dc Govern l\Itwicipal en sessió ext..raordinària, sota la 
presidència dc l'Alcalde interí, senyor Francesc de S. 
Jau mar de Bofarull, i amb assistència dels Consellers 
Regidors senyors Ramon Coll i R<>dés, _>\.ndrett Battsili 

.i Sanrom:\, Josep Codolà i Gualdo, Joan Bta. Viza i 
Caball, Francesc Santacana i Romeu i Jesús Ulled i 
Altemir. 

S'hi prengueren el acords següents: 
:Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
Disposnt qt~e cada senyor Conseller Regidor faci el 

projerte de Pressupost del seu departament i el lliuri 
al cap del Negociat de Pressupostos dintre del term,ini 

Fou celebrada sessió ordinària el dia 6 de novembre 
del 1935. sota la presidència de l'Alcalde interí, senyor 
Francesc de S. J aumar de Bofamll, i amb assistència 
dels Consellers Regidors senyors Jesús Ulled i Altemir, 
Ramon Coll i Rodés, Joan Bta. Viza i Caball, Josep 
Codolà i Gualdo, Andreu Bausili i Sanromà i Francesc 
Santacana i Romeu. 

S'Iu adoptaren els següents acords: 
Aprovar l'acta de la sessió celebrada el dia 30 del 

mes d'octubte proppassat. 
- Nomenar una Ponència, formada pels senyors 

Alcalde, Bausili i Viza, perquè, en el període més curt 
que sigui possible, portin les condicions en què s'hauria 
d'obrir tttl concurs per a l'adjudicació del Contracte de 
Tresoreria que està denunciat per al dia r.r de gener 
del 1936. 

- . Fou llegida una nota d'Intervenció, el te.xt de 
la qual deia aL-.d : uPer divei:sos acords de la Comissió 
Permanent es disposa l'abonament, amb cànec al ca
pftol cl'Iiuprcvistos, per diferència de sou a distints 
ftmcionaris. En els esn1ontats acords s'indica que aques
tes diferències siguin consignades en el nou Pressupost, 
i es fa remarcar que fins al mes de setembre es paguu' 
amb càrrec a la consignació indicada, per tal com la 

de quaranta-vuit hores per tal que~ l'esmentat ~cgociat 
pugui relligar tots aquests projectes parcials i prcseniar 
a la Comissió de Govern el definitiu, a l'objecte que 
aquesta el formí dc manera acabada en una sessió, a la 
qual seran invitats els caps de ::\finoria; puix que, donada 
la urgència, o;'ha de prescindir de la inten-enció dc la 
Coulissió d'Hisenda i de les altres Comissions consisto
rials. I aprovat així aquest projecte per la C"omissió de 
Govt:rn i representacions de :i.\Iinories, resoldre que sigui 
prescntnt al Ple municipal en sessió del dià rs del cor
rent mes, als efectes de l'oportuna exposició al públic 
dintre dels quinze dies reglamentaris i de la remissió a la 
Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació ulterior. 

pròpia Comis."-ió Permanent va resoldre fonnular un 
Pres..,upost' orclmari pel quart trimestre d'aquest any. = 
Però com sigui qu~ el Pressupost que s'indica no va 
ésser aproYat, aqul'Sta Intervenció no es deddeix a 
abonar les susdites diferències durant els tres mesos 
que resten per a acabar l'any, iot i tenint en compte 
que cu els acords repetits s'indica que les quantitats 
dc rderència deuen figurar en el pròxim Pressupost.• 
(l·:s rcsol,gué cu sentit afirmatiu la pregunta, i, en con
Se<lilència, es disposà abonar les diferències durant els 
tres mesos que falten per a acabar l'any.) 

- Disposar que passi a prestar els seus sen-eis a 
l'Oficina d'Asswuptcs Generals l'ajudant d'escrivent 
Josep Alvarez i Espinosa, adsctit actualment al Nego
ciat d'Impostos Indirectes. 

- Resoldre que el secretari particular del Conse
ller senyor F.sqttcrdo, senyor Yus, deixi de prestar 
aquest scn•ei i. torni a. la seva. oficina d'origeu, o sigui 
a la del PlA. rarcel-lari. 

1'cuint. en compte, segons manife.sta la Juter
vcnció »íl.UlÏcipal, que uo es hoben en el Pressupost les 
.zc¡,ooo pies. consignades pet a la subvenció al Teatre 
del Lkeu, per les raons que dóna en relació a Ja repo
sició que amb la consignacíó que hi baYia s'ha tingut 
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de fer de cabals que varen servir pet abonar les neces
sàries quantitats després dels fets del 6 d'octubre, a 
fi que el Liceu uo restés tancat, s'acordà qne, sense 
rectificar la subvcució total a donar, quan va acor
dar-se, es lliurin ara. durant l'any 1935, les 25,000 ptes. 
a l'Empresa de l'esmentat Teatre, a càrrec del capítol 
d'Impre\istos, i que el pagament sigui fet a Joan :Mes
tres, empresari del Teatre del J.iceu. 

- Prestar l'aprovació a la proposta de l'Agrupació 
de Vialitat, interessant que sigui requerida 11~ Compa
ryia de Tramvies dc Barcelona a Sant Andreu, i exten
sions perquè accedeixi n la supress1ó dc les vies actual
ment existents al carrer cl'Hstévanez, què pettanyen al 
ran1al Horta-Sagrera, dc la concessió del tramvia d'Horta, 
en el ben entès que J'Ajnntament, a tots els efectes 
legals, àdhuc el dc reversió, leo; considerarà sempre com 
a presents i no suprimides, i reservant el dret a la Com
panyia per recoustruir pel seu compte el tram dc via 
suprimida si en quals<;vol moment considerés aquella 
necessari de restablir el servei, dintre del termini legal 
de la concessió. 

- Disposar que l'oficial tercer Tehn Garcia i Mo
reno, que presta servd al Negociat d'Arbitris, passi a 
exercir les mateixes funcions al Negociat de Plus-Vàlua 
i Millores. 

- Fesoldre que Diouis Collgrós i Llauró, de la 
Brigada raticida, adscrit a l'Institut Municipal d'Hi
giene, passi a prestar servei a l'Oficiua de Personal 
d'Intervenció. 

- D1sposar que l'escriYent Marià Pérez Terol 
Grucia, de l'Arxiu d'Intervenció )!múcipal, passi a 
prestar els seus sen· eis al Negociat de Política Social. 

- Atès l'informe del metge de l'Institut d'Assis
tència Mèdica Municipal del dia 26 dels corrents, en 
el que manifesta que el zelador sanitari Ramir Mont
serrat i Sarrà pateix d'un procés ulcerós d'estótuac 
que no li permet c..xerclr el seu càrrec, resoldre que se'l 
destini interinament, i mentre duri la n¡alaltia, a e..xercir 
les fnncions de c-onserge a l'ex-Escorxador de Sant Martí 
per a la vigilància, cura i altres atencions. 

- Disposar que l'csctivent del Negociat de Polí
tica i Estadtstica de Proveïments Antoni Carnicer i 
Vila passi traslladat a la Secció de Cultura, perquè el 
seu cap el destini al servei que jutgi necessari. 

- Aprovar m1 ofici de la Conselleria de Circu.lació 
i Policia Urbana, que deia o.ix{ : <<El cap superior de la 
Guàrdia Urbana i Ceri111o11ial posà a coneLxement de 
l'Alcaldia la 11ecessitn.t de reiiltegrar la quantitat dc 
r8g ptes. al sereno n." l5.¡, Josep Guarro i Vallès, satis
fetes per aquest al suplent. n. 0 514, Xavier Grañé i 
Giralt. = I havent. prestat la seva conformitat l'Alcal
dia, i assenyalada la consignació la IntenTenció :\furu
cipal, la Comissió Municipal de Govern és pregada que 
vulgui donar la seva conformitat al pagruncnt de l'ex
pressada quantitat al elit sereno Josep Guano i Vallès, 
amb càrrec al cap. X\'IJ, article ímic, pa1t. 451, segons 
informe de la Intcrv<:nció Mtmicipal.•J 

- Prestar l'aprovació a nn ofici del senyor AlcE1lde, 
del teuor literal scgiicni : <1Havent de procedit-se al 
reinterament del volwn segon d'Actes de les sessions 
de la Comissió de Govern de l'any que som, haig d'm
teressar de Y. E. q11e se serveiri acordar, a l'objecte 
illdicat, que es posi a disposició de l'oficial segon Ale
xandre RoseU i Vilascca la quantitat liquida de 6o3 ptes., 
per a l'adquisició de paper de pagaments a l'Estat i 

una pòlissa de 7·" classe, amb càrrec a la consignació 
de la part. I 45 del Pressupost vigent, segons infornte 
del senyor illtervcntòu 

- Enlairar instància al .;enyor Conseller de Finan
ces de la Generalitat de Calalnnya, amb la súplica que 
s'interpreti l'Estatut ~Iutúcipal, en la pru t relativa a 
exposició al pítblic de Pressupostos, en el sentit. que 
aquesta exposició sols s'ha de fer després que la Cor
poració municipal hagi aprovat el projecte de Pressu-
postos. • 

- Trobant-se malalt ei Conseller Regidor senyor 
Farrero, resoldre que s'encarregui de la Conselleria 
Regidoria de Circulació í Policia Urbana el senyor 
Jesús Ulled. 

- Ten.ir per aprovada nna conmnicació de l'en
ginyer cap de l'Agrupaèió de Serveis Tècnics, Pla de 
la Ciutat, que deia així : •Tinc el sentinlent de comwli
car-li que ahll. va e).1)ira1, al Sanatori de l'Esperit Sant 
de Santa Coloma de Gramenet, el fnncionari del servei 
de Topografia Conçal Pera! i Buch, el qual era baixa 
per malalt des del dia 31 de juliol d'enguany. = Corn 
sigui que l'esmentat funcionari va ingressar al servei 
de Topografia el I.r d'agost del 1928, i deixa marc en 
situació precària, prego que es consideri d'aplicació 
l'art. 123 del Reglament General d'Empleats vigent.» 

- Imposar al flUtcionari Xavier Pallejà i Secló I a 
suspensió d'un mes d'empleu i sou, i reSoldre que, quan 
es reintegri, sigui traslladat a les ordres directes del 
cap de la Secció de Cultura pe1què el destini al servei 
que faci més falta. 

- Disposar que es deU.-i sense efecte l'expedient de 
jubilació de l'oficial primer Juli de No, i se'l tomi a la 
Comissió de Governació, i que l'aHudit fnncionari sigui 
traslladat a la Secció de Cultura, de servei de tardes. 

OOVEQNACi ó 

CENTRAL 

Jubilar l'individu de Brigades que presta servei 
d'ordenança Jaume Boguñà i Flamericb arub l'haver 
passiu anyal de 2,379 ptes., que s'aplicarà a la part. 4-& 
del Pressupost vigent. 

- Declarar jubilal l'escrivent Eloi Ruiz dc la Pcña 
amb l'haver passiu mínim anual de r,82.5 ptes., que 
s'aplicarà a la part .. ¡.n. del Pressupost vigent. 

- Jubilar el mosso de Majordomia }oau Font i 
RoseU amb l'haver passiu anyal de 2,329'60 pt.es., que 
s'aplicarà a la part. ..¡. n del Pressupost vigent. 

- Abonar, des del dia I.' d'octubre proppAssat., a 
Carme de Val Pcclro, vídua de l'interventor de segona 
d'arbitris Tomàs Fusté i Besó, la pensió anyal d'import 
798'50 ptes., amb càrrec a la part. 5.3 del Pressupost 
Yigent, i la paga del mes en què va morir el causant. 

- Satisfer a Manuel Romero de Tejada, fill de la 
pensionista Caterina Gomila i I,eon, vídua de l'escrivent 
Albert Romero dc 'l'cjada, els havers passius corres
ponents al mes J.'~tgost proppassat eu què va morir 
l'esmentada pensionista, amb càrrec a la nòmina del 
dit mes, o dc cabals especials si ha estat reinte
grada. 

- Concedir dos ru1ys d'excedència voluntària a Rosa 
Ferrer i Torrents en el càrrec de mestressa de pñrvuls, 
per a poder atendre assumptes particuÍars. 
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HIGIENI<i I SAl\'ITAT 

Aprovar les relacions certificades de les factures 
següents: 

De les despeses de manutenció dcis malalts hospita. 
litzats a la Clin ica de Psiquiatria, d'import 35,956'85 pes
setes, que s'aplicarà a la part. 250 del Pressupost del 
present exercici. 

De la Casa cle ~1aternologia, d'import 1,737'95 ptcs., 
qU:(> s'aplicarà a ln part. 263 del Pressupost vigent., pel 
subministrament dc ltet. i material per al servei dc la 
referida Casa. 

De Ja mateixa Casa, pel subministrament de llet i 
material, d'import 8,517'15 ptes., que s'aplica1·à a la 
part. 263 del Pressupost vigent. 

De la mateixa Casa, pel submini'itran1ent dc llet i 
material, d'import 9,965'90 ptes., que s'aplicarà a la 
part. 263 del Pressupost vigent. 

De l'Hospital Marítim d'Infecciosos, per despeses 
cle manutenció dels malalts que hi són hospitalitzats, 
d'import 15,48o'8o ptes., que s'aplicarà a la part. 232 
del Pressupost vigent. 

Del mateix Hospital, d'import 19,049'30 pt.es., que 
s'aplicarà .a la part. 232 del Pressupost vigent, per 
des¡:>eses de manutenció dels malalts. 

Del mateix Hospital, d'import 7,500 ptes., que 
s'ap.:icarà a la part. 233 del Pressupost vigent., per 
despeses de calefacció i altres serveis del referit Hos
pital. 

Del mateix Hospital, per despeses de manutenció 
dels malalts, de I4,018'xs i 23,879'm ptes., l'import 
dels quals s aplicarà a la part. 232 del Pressupost 
vigent. 

- Autoritzar Vicenç Uucll i Pla per continuar 
amb la quadta que té instaHada al carrer de Vila
domat, n,0 64, baL~os. 

- Desestimar la instància presentada per Faustí 
Jrrarquez, sol·licitant autorització per criar porcs eu el 
corral emplaçat al carrer de Galtés, n. o +• i per a la re
collida d'escombraries. 

- Realitzar la iustal·lació de quatre escalfadors a 
les cambres dc banys dels pa,ellons 6 i 7 (homes i 
dones) de l'Hospital de l'Esperança, per la quantifat 
de 1,215 ptes., que s'aplicarà a la part .. p6c del Pres
supost vigent. 

- Instal·lar la calefacció a l'estadó d'csplugarnent, 
dependències i oficines del Parc de DesinJecció (carrer 
d'Euna), aprofitant les calderes d'alta pressió allí e:-.'is
tents, i aplicar el seu import, de 19,992 pics., a la 
fHlrt. 224 clel Pressupost vigent, i fer les esmentades 
obres mitjançant concurs. 

- Piocedir a la veuda dels títols del Deute mu
nicipal que formen part del di~it pro\isional n.0 489, 
consíftuïit el dia 30 de gener del 1926 per Miquel Tor
rents, per l'Empresa de Pompes Fúnebres I,a Soledat, 
d'import 7,960 ptcs.; que de l'import de la venda s'in
gressi a la CaL" a municipal la qt1autitat dc I ,s8o'9o 
pessetes, ituport del ròssec que l'Empresa referiria ! é 
a favor de l'Ajuni:nnent; que els restants t!tols dc 
l'esmentat dipòsit, o sigui dos títols del Deute pro
\iucial, sèrie E, u.s 1213684 i 1213685, de l'emissió 
22 d'agost del 1929, sense cupons, signin lliurats a 
.Miquel Torrents, i disposar que sigui lliurat també 
a l'esmentat senyor la resta en metàl-lic, producte de 
la venda dels esmentats valors del Deute m1micipal. 

Aprovar l'acta de la subhasta relatiYa a la cons
trucció, al departament cinquè del Cemeut.iri dc I,cs 
Corts, de trenta-set tombes petites i les obres acces
sòries necessàrks, adjudicada pronsionalmmt a f:n-or 
de Joan Campdelac-rcu i "Foré per la quantitat total 
de 2o,r.~8 ptes., i cotwcrtir en definitiYa l'adjudicació 
provisional de la rcm::1t.ada. 

- Efectuar l'adquisició 'de cliYersos materials ne
cessaris per al scn·ei r1cl Cementiri del Sucl-oest; i per 
tal d'adjudicar el servei, disposar que es celebri el 
corresponent concurs privat sota el pressuposi dc 1,1 oo 
pessetes, que s'aplicarà a la part. zoo del Pressupost 
del 1935. 

- Encarregar el següent:· 
A la casa Successor d'A1drufeu i Vidal, per la quan

titat total de 7,028'50 ptes., cl subministrament de 
plantes i arbres que calen per a llur plantació a di
ferents Cementiris, i aplicar la despesa a la patt. 200 
del Pressupost vigent. 

Al Foment d'Obres i Construccions, S. A., per la 
quantitat total cl'XI,553'99 ptes., que s'aplicarà a la 
part. 202 del Pressupost. vigent, les obres dc couslrncci6 
de vuit tombes petites a l'agrupació tercera de la via 
de Sant Joan, l'acabament de vuit hipogeus egipcis i 
quatre d'etruscos a l'agn1pació setena rle la mateixa 
via, la modificació de l'interior d'un arc sòlid a la via 
de Sant Josep i la reconstrucció d'una part dels cm bans 
de tanca provisional del Cementiri del Sud-oest. 

A Teodor Soum, per la quantitat total dc ·1,865'70 
pessetes, que s'aplicarà a la part. zoo del Pressupost ·\'i
gent, el subministrament de 294 metres ct'1bics dr grave
ta, pet engravar Ics \'ics i explanacions dels Ccuwutiris 
de l'Est, Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi, Srurià, 
Les Corts i Sant$. 

ASSI'l\IPTES GE~"ER.<\.LS 

Apro>ar el compte de la Companyia General de 
Cotxes i Automòbils. S. A., d'import total 2t,oo5'1o 
pessetes, que s'aplicarà a la part. 63 del Pressupost 
vigent. relatiu a diferents ser,eis d'autos. 

FOMENT 

OBRES PÚBLIQUES 

Destinar un crèdit de 5,000 ptes. per a l'adqtúsicló 
de materials amb destinació als serveis de conser
vació de les iustal-lacions d'enllumenat, força, venti
lació i timbres de les dependt!ncies municipals, i aplicar 
la despesa a la part. 94b del }'ressupost vigent. 

- AproYar l'acta de recepció provisional de les 
obres realitzades pel Foment d'Obres i Construccions, 
per a la constmcció dt> clavegueres, albellons i aUres 
obres accessòries en el carret de Comis, entre la riera 
de Vallcarca i la cnuctcra d'Horta. 

- Destinar un crè.-dit de 590 pte.<>., per tal de pro
cedir a l'adqtúsició rl'una taula per a una màquina 
d'escriure per nl despatx de la IntetTenció )fuuicipal, 
i aplicar la despesa a la part. 417 del Pressupost ,;gent. 

- Augmeutar eu la quantitat de r,678'o.~ ptes. el 
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pressupost rle ics obres que s'estan efech1ant pel con
tractista Josep }lassana i Bm a la font 1nomunental 
de la plaça d'Espanya, per tal d'evitar les filtracions 
que originava cu els tímels del ~retro Trans\·ersal i 
dels Pcrrorarrils ~atalans, i aplicar l'esmentada suma 
a la part .. 148c del Pressupost -..igent. 

- Aprovar la proposta de bases per a la tramita
ció dels expedients relatius a la .concessió de pennisos dc 
canalitzacions d'aigua, gas i electricitat a la via pú
blica. 

UR BANI1'ZACIÓ I REFORMA 

Pe:r I al dc portar a terme, en el moment oportn, 
l'cnrlcrroc dc la casa n. 0 

13 del carrer de Xuclà, ex
propiada pt:r l'Ajtmtament amb motilt del projecte 
de p:.:rllongació del carrer de Forluny fil1s a la Rambla, 
desi inar la quantitat de C), 181 ptes. fixada pels tècnics 
nmnk'ipals, i efeduar les esmentades obres per admi
nistració, i la seva despesa aplicar-la a la part. 2."' del 
Pressupost extraordinari per a l'obertura del carrer del 
Pintor Po1·ttmy, any H)34 · 

- Apro\·ar el projecte de modificació dels carrers 
que ;¡flueixen als d'Agtúlar i Llobet i Vall-llosera. 

- ,\tesa la instància de Concepció Fernando, tenir 
per modificat el full de valoració de la parcel·la sobrant 
rlc la riera d'Escuder, ,que afronta amb una propietat 
dc l'esmentada senyora, en el sentit que el preu unitari 
es fixa eu -~·so ptes. el pam quadrat en lloc de 5-

- Accc<lir a la petició del coronel del Regiment 
dc Cayallcrin, 11 o ro, Cac;adors de Montesa, de facili
tar-li plantes per a les pistes d'esports de la Caserna 
que oenpn. l'esmentat Cos, i, al tal efecte, destinar-hi 
tl'es centes plantes del Viver :Municipal de Prat de 
r~Jobrcgai. 

- Expo~ar al públic, durant el termini d'un mes, 
el projecte dc modificació i adaptació de línies en la 
zona cmuprcsa dins del full I3 del Pla de la Ciutat, 
el qual abarca el Turó de la Peira, la barriada Quin
tana d'Horta i la dc Cases del Patronat de l'Habitació 
amb el }lanicomi de Sant Andreu. 

- Disposar que sigtú e>..-posat al públic, durant el 
l'ermini d'un mes, cl projecte de modificació de lhúes 
en la zona li1nitada pel passeig de Manuel Girona, el 
carreró de Senillosa i els carrers de Yerg<l$, Gòssol i 
:Maria Am:iliadora. 

REYISIÓ DE LA Xl"11IERACIÓ I RE'I'OLACIÓ 
DELS CARRERS 

Disposar que, per un termini de viut dies, s'obri 
informació pública sobre els projectes de numerac-ió 
dels carrers dc Diputació, tros comprès entre el de 
Lepant i l'avinguda del Catorze d'abril; Martí .Matons, 
Josep Non ell i Gómez dc B11quero. 

En ntcució a la gestió perse,•erant, intel·ligent 
i <lesilltC'rt'ssncla tL favor de la tubanltzació de la bar
riada fld Poble Sec portada o. cap per Ramon Trabal 
i Palet, i u les moltes peticions que han estat fetes, 
clonar el nom de •Trabal i Palet» al carrer que aYui 
no en té i que va del de la França fins al passeig as
cendent dc Montjwc, travessant- el de la Palma; i 
obrir informació pública, per espai de \int dies, res
pecte l'ant<.rior acord. 

HISENDA 

PRESSUPOSTOS 

Prendre esment de l'ordre del Conseller de Finances, 
en mèrits dc la qual ha restat definitivament aprovat 
l'expedient d'habilitació de crèdit per transfert-ncia 
acordada en sessió del 13 d'agost d'enguany, en el Pres
supost extraordinari de liquidació de crèdits del r934. 

- Per trobar-se la Companyia Telefònica Naci()nal 
d'Espanya, en virtut dc la base setena del Reial decret 
de conces.c;ió del seryei, exempta de tributar pel con
cepte d'impostos de tota mena, tornar-li la stuna total 
de 2,072'87 ptes. que li fou descomptada per l' Ajml
tament cu fer-li diversos pagaments el :z8 de setembre 
darrer, per l'impost. de l'1'2o per 100 a l'Estat; i fer 
l'e:\:pressada uevolució amb càrrec a Cabals especials. 

- Resoldre que, amb càrrec a les parts. 35 a 37 
del l'ressupost ordinari de despeses de l'Interior vigent, 
sigum satisfets els crèdits reconeguts que figuren en 
la relació que s'adjunta al dictamen que motiva aquest 
acord. 

- Abonar, des del dia 12 de març darrer, la quan
titat de o'so ptes. diàries al matancer Enric Na>arro 
i Fargas, per portar més de óeu anys de servei, amb 
càrrec a la part. 109 del Pressupost vi_gent. 

- Satisfer, des del dia 12 de març darrer, la quan
titat. de o'so ptes. diàries al matancer Chayarriga i 
Costa, per portar m~s de deu anys de sen .. ei, atnb càrrec 
a la part. 109 del Pressupost vigent. 

- Abonar, aes del dia 12 de març darrer, la quan
titat. dc o'so ptes. diàries al matancer Just Rodero i 
Sòria, per portar més de deu anys de setvei, amb càrrec 
a la part. 109 del Pressupost vigent. 

- Aclarint i rectifica.n.t en allò que calgui l'art. 1.r 

c1e l'Ordenança n. o .~8, relativa a l'arbitri sobre lloguers, 
declarar que els magatzems i despatxos exempts del 
pa~amcnt de la contribució mdustrial per aplicació de 
là basc '22 de la Llei de l'u de maig del 1926, i dels 
arts. 43 i 43 bis del Reglament de la Contribució in
dustrial, estan també exempts de l'esmentat arbitri 
sobre lloguers, ja que els expressats magatzems i des
pah:os tributen per l'arbitri sobre e1 producte net, en 
virtut d'autorització donada pel Parlament de Cata
lnuya, i de la qual l'Ajuntament de :Barcelona en fa 
ús, i és incompatible la percepció de l'arbitri sobre el 
proñucte net amb la percepció de l'arbitri sobre lloguers, 
se~ons estableix la mateixa Ordenança fiscal, en el 
propi art. l. r, en referir-se a les Companyies mercantils. 

- Encarregar a la casa Venanci Guillamet el sub
ministrament, amb destinació al Negociat de Padrons, 
d'una caixa dc seguretat d'acer muntada sobre rodes, 
pel tipus de ·1.935 ptes., que serà satisfet amb càrrec 
a la part. 144 del Pressupost vigent. 

- Formular recurs davant el Tribunal Econòtnico
Admiltistraf iu Provincial contra le¡; liquidacions per 
~.xrc!os de timbre practicades sobre documents presentats 
per la I utervcnció Municipal a 1a Delegació d'Hisenda, 
als efectes del pagament de l'impost sobre drets reals 
a què estan subjectes les emissions del deute, liqui
dacions que ascendeixen a 2.109,216 ptes., i han estat 
pract.ic:a(les pels documents presentats durant els darrers 
quinze anys; i formular també zeclus davant el Tri
bunal Ecouòmico-Ad.ministratiu Central contra la sen
tència dictada pel Tribtmal Econòmico-Ad.ministratiu 
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Provincial, desestimant la reclamació formulada per 
l'Ajuntament contra liquidació d'excés <le timbre prac
ticada per una certificació expedida per l'interventor 
municipal, relativa a l'emissió del deute municipal. 
(En relació a aquest <lictam~n. fou aprovada tma addició 
rlcl senyor Viza, en el seutit que sigui formulat també 
recurs davant el Tribunal Econòmica-Administratiu 
Central contra la sentència dictada el 3 d'octubre 
darrer, i notificaria el 4 d'aquest mes, pel Tribunal 
Econòmica-Administratiu Provincia), desestimant la re
clamació formulada per l'Ajuntament contra liquldaci6 
d'excés de timbre pratticada per una certificació ex
pedida per l'interventor municipal, relativa a l'emissió 
del deute municipat.) 

- Informant en allò que fa referència a la impo
sició fiscal, segons encàrrec de la Comissió de Gover11, 
el projecte cle modüicacions de les ordenances d'edüi
cació privada en les zones laterals de l'avinguda del 
Catorze d'abril, es mauüesta que podrien concedir-se 
als propietaris de terrenys afectats per les esmentades 
modificacions, els següents avantatges: ! . r Exempció 
total dels drets de permís per a construir, sempre que 
l'edificació es realitzi dintre <1els cinc anys a partir de 
l'aprovació de l'Ordenança modificada. 2.n Exempció 
dc l'a1 bitri sohre lloguers durant cinc anys, quan l'ocu
pant de la finca sigui el mateix propietari. Aqnesta 
exempció es referirà a les cases que es construeLxin 
dintre dels cinc anys expressats en el nÚlllero anteror. 
3 r Exempció de l'arbitri de plus-vàlua en la primera 
transmissió que es realitzi del terreny edilicat; j 4.n Assig
nació de diferent categoria., als efectes fiscal~. quan 
menys inferior a dues classes, entre el costat norrl i 
sur de l'avinguda del Catorze d'abril, en la part afec
tada per l'Ordenança. = Re!'_Pecte la proposta forum
lada per la Cowissió d'Eixampla, d'exempció de l'arbilri 
sobte solars sense ectüicar en éls terrenys destinats a 
jardins, lla ó.'observar-se que, a tenor de l'Ordet1auça 
vigent que regt1la aquell arbitri, n'estan exempts : <•Bls 
jardins anexos a habitacions, sobre els quals tinguin 
els estadants dret de vista, trànsit i estada, sempre 
que estiguin totalment rodejats de tàpi:;, o reixat de 
c:u-:\cter permanent o de tanca de bardissa retalladaA 

INGRE&'30S 

En mèrits de la instància de Francesc Onti>eros 
Fernàndez, amb què reclama contra l'exacció de la 
')uota d'import 380 ptes., corresponent a l'exercici 1935, 
per taxa sobre inspecció d'aparells distribuïdors de 
gasolína i dipòsits de gasolina, en referència a l'aparell 
amb el seu dipòsit existent en el garatge situat al car
rer dc Claris, u. 0 106 bis, desestimar l'aJ.ludida recla
mació, i tenir per formulada la reserva que fa respecte 
el fet que el pagament efectuat no implica confomutat 
amb la qttota. 

- Aprovar les liquidacions provisionals cotTespo
nents al pruner trimestre d'enguany, l'import de les 
quals a satisfer és el de les sumes gue tot seguit s'ex
presseu, i detten ésser abonades als industrials que 
s'esmenten, mitjançant el lliurament dels bons desti
nats a l'e[ecte : A Angela Barberà i Romeu, 677'28 ptes; 
A Josep Blanxer i Blanxer, Ig8'g6; a Rafael F,scapa i 
Morer, 35,785'9.2; a La Ibèrica, 9.445'68; a La Industrial 
Tocinera, 20,605'44; a :ManuelLlorens i Aguilar, 3,278'.:~o; 

a Pere :.\fas i Portella, z,go.:¡.'72; a Teresa :\Ioliné i Sa
llent, 2,01¡'68; a Joan Nogueta i Rovira, 3,302'88; a 
1!argaridà lscrn i Formenti, vidua deG. PapeU, 1,o8o'24; 
a Franc<.'sc Pic i Pou, J ,626'72; a Francesc Pons i 
Sah·ad6, 7,717'68; a Domènec Ros i Bordanova, -~.z6x' .. Hi . 
a Productora Tocinera, 32,287'44i a Esteve Ros i Bor; 
danova, 3,755'5.z; a Antoni Soler i Duran, I'2,93·~'8o
a Prancesc Vihtlta i Stll·roca, I.4Io'g6, i a :Blai Sauahujn, 
q '·lo ptes. 

- Atesa la petició de la Unió General dc Venedors 
dels Mercats, annl·lar els talons estesos amb referència 
a l'actual trimestre pel concepte d'ocupació de Jes pa
rades en els mercats i substituir-lo$ per nous càJ:rccs 
en els quals serà deduït l'augment del ro per 100 en la 
quota, inclòs en els que s'anul-len. 

- Com a contestació a l'escrit amb què l'Associació 
d'Empte!;es de Publicitat protesta contra la col·locació 
de cartells en parets i façanes per part de pen·oncs 
estranyes a les Empreses anunciadores, manüestar-li 
qut, complint disposicions de l'Alcaldia, el Cos de Po
licia lTrbana, segons informà el seu cap, té donades als 
sots-oficials dc districte les ordres pertinents en el sen
tit que s'interessa 

Contestar a la comunicació del Jutjat d'Instrucció 
n 5 de Barcelona oferint el procedinlent eu el sumari 
sobre robatori contra Ramon Moreno i Fuenlecilla, 
en el transformador situat en e1 recinte de l'Exposició, 
entre el Pnrc I,aribal i la plaça de Dante, i dir-li que 
l'Ajuntament resta assabe11tat del dret que li couce
deix l'art. 109 dc la I,lei d'Enjuidament Crimin:tl, i, 
deferint al zel dels Tribunals de Justícia, 1·enuncin cle 
moment. a prendre part en cansa, si bé no a percebre la 
indemnització qne li correspongtti com a perjudicat. 

- Disposar que es contesti a 1a cornu!licadó del 
Jutjat d'Instrucció n.0 9 de Barcelona oferint el proce
diment en el sumari sobre furt d'una bicicleta al guàrdia 
urbà Josep Serra, i dir-li que l'Ajuntament resta as!;a
beníat del dret que li concedeix l'art. 109 de la Llei 
d'Enjuiciament Criminal, i, deferint al zel dels Tribu-· 
nais de Justícia, renuncia de moment a prendre part 
en cansa, si bé no a percebre la indemnització que li 
correspongui com a perjudicat. 

Arrendar a la Societat La Instrucció Popular 
la porció rle terreny propietat d'aquest Ajuntament 
situat al carrer del Bisbe Margades, cantouada al d'Ho
mer, i fronterer amb pertenències de la susdita socit:tat, 
en les següents condicions : r.~> El preu de l'arrendament 
serà de 1'.~5 ptes. trimestrals, a la bestreta; 2'' En qual
seYol moment que a l'Ajuntament convingui cessarà 
l'arrendament esmentat., i la Companyia arreudatàrin 
vindrà obligada a posar-lo a disposició dc la Corporació 
municipal als ires mesos· d'haver rebut l'oportí1 ads; 
i 3.n I; arrendatària estarà obligada a tancar! a referida 
porció dc terreny amb una escaient bardissa o amb filats 
metàl·lics, i lí serà formalment prohibida la ('Ònstrucció 
de t:mca d'ohra i fer altres çonstruccioJlS a l'interior. 

- Aprovar els comptes següents: 
Dc Francesc 1>-1arimon, d'import 4,384'73 ptes., que 

s'aplicarà a la part. 416c del Pressupost vjgent, per les 
obres practicades a la botiga de la casa n.0 :!O.:J. de l'ayin-
guda de Francesc Layret. · 
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D'BI Fènix d'Aigües Potables, d'import qo ptes., 
que s'aplicarà a la part r86a del Pressupost -vigent, 
pel dividend ordinari i extraordinari repartit correspo
nent al segon semestre d'enguany, per dues plomes 
d'aigua subministrades fi l'edifici n. 0 38 de la ronda de 
Sant Pau, propietat. dc l'Ajuntament. 

- Disposar que pel procurador de l'Ajuntament a 
~Jadrid sigui interposat recurs conteucioso-administra
tiu al Tribunal Suprem contra la sentència del Tribunal 
l~conc)ulico-Administ.ratiu Central col;lfirmatòria dc Ja 
dC'l Tribltnal Hconòmico-AdministTatiu Provincial .de 
Barcelona, dcscstimat.òria cle la reclamació d'aquest. 
Ajuntament contra la liquidació, per impost de drets 
reals. d'import IT ,o8.t'S2 ptes., n. 0 8397 del 1933. per 
certificat de possessió per aquest Ajuntament d'un 
solar sohruul dc via pública de l'antic passeig dc Sant 
Joan; i facultar el senyor Alcalde per designar l'advocat 
que defensi els interessos d'aquest Ajuntament en el 
plet rle rtferència. 

- Procedir, pel pressupost de 7,854 ptes., a les obres 
dc reparació clcls desperfectes causats a dh·erses parades 
de \·enda i una part de la coberta del ::\Iercat de la Bo
querin per un incendi ocorregut el dia 28 de ma;g d'en
guany, amb càrrec l'aJ.ludida despesa a Cabals espe
cials. 

- Donar l'aprovació, per ~ seu pagament al pre
sident de l'Associació :Nacional d'Agents d'Assegurau
ces, Josep M.a ::\fartiuez, a la relació de rebuts, els quals 
obren en el Negociat del Patrimoni Mun:cipal, d im
porl total 6, 171'2o ptes., corresponents a la novena 
anualitat de primes anyals que l'Ajwttament ha d'abo
nar a les diferents Companyies d'Assegurances d'In
cundis, àmb càrrec a la part. 4T8 del Pressupost del I935· 

Pr~US-VÀJ.UA I MILJ,O.R.F..S 

Inlposar la contribució especial per millores als pro
pietaris beneficiats per les obres d'empedrament, per 
obertura del carrer del Doctor Don. 

- - Aprovat la relació de despeses de tramvies dels 
funcionaris U:cniec; i administratius que intervenen en 
els expeclients de contribució per millores, i fer efectiu 
el total import, corresponent al tercer trimestre de l'any 
1935. cle 526'75 ptes., ::unb càrrec a la part. 155 del 
Pressupost del 1935. 

- Fixar les quotes que :::'indiqnen en els correspo
nents dict;'unens, per increment de nuor, a unes fin
ques propietat d'Antoni )liracle, Conrad Lòpez i Josep 
<.:untrccnses. 

- Desestimar Ics instàncies de Francesc Torn i 
Jaume Solà i allrt!S signants, en les quals es demana 
l'anul·lació dc l'edicte publicat al Butlleti Oj1'cial de la 
Gew:raf1fal dc Catalunya, del 7 de juny del I93·h relatiu 
a ln imposició dc contrihució especial de millores a di
Iert'Jlls propietaris, entre els dels carrers de Viriat i 
Portbou. 

- I>eclamr caducades les instàncies de Felicia Bo
fnn,ll, Pere èalvel, Vicenç l~iera, Josep I,loret (apoderat 
dc P~u C¡th·ell), J,enndrc Coll, Domènec Amatlle1· i 
Dolors Darrer, en els quals forrnulen diverses peticions 
relaciona¡.lcs ert finques rle llur propietat. 

- Assahentar-se cle la sent(ncia dictada pel Jurat 
Superior el 'Bxa('l'ÍOns Locals eu relació al r~curs for
mulat per Rafael Campins i !\foll, per resoldre sola-

ment la dita sentència que siguin descomptats al senyor 
Campins els vials, en igual forma que foren descomp
tats als seus <'ondominis. 

SOLARS 

Tornar, amb càrrec al cap. XIX, article únic, del 
Pressuposl vigent, les següents sumes abonades inde
gudament per l'arbitri sobre el Yalor dels solars, es
tiguin o -no edificats : A Enric J, Masferrer, 344'03 
pessetes; a Jaume Olivella, 40; a Agustí Alabati:, 66'38; 
a Leandre Abarca, 56'40, i a Joaquim Hernàndez, 
'24'82 ptes. 

- Efectuar les baixes o modificacions en el Padró 
de l'arbitri sobre solars, estiguin o no edificats, de les 
inscripcions de les finques que s'expressen eu els cor
responents dictàmens, sol·licitades per Josep Martf, 
Vicenç Albcroln, Mercè Déu, Magdalena Corominas, 
Francesc Alzamora, Dolors Dalmau, Companyia Ge
neral d'Autobusos de Barcelona, Francesca Salas (vidua 
de Caba11es) i Antònia Roca. 

- AnuHar, des del primer uimestre del 1935, les 
inscripcions n.• 17782 i 38922 del Registre i Padró de 
l'arbitri sobre el valor dels solars, estiguin o no edificats, 
i rectificar Ics inscripcions n.s 17780, 27819 i 1Ú13, 
d'acord amb les caracteristiques que es detalleu en els 
corresponcuts dictàmens. 

IMPOSTOS DIRECTES 

Donar dc baixa del Padró de l'arbitri sobre lloguers 
els pisos que ocupen Joan Ramon, Ricard Fadurdo, 
Miquel Vilumara, Miquel Cervera, Vicenç Climent i 
Francesca Ferrer. 

- Procedir, en el Padró de consen.ació i neteja 
del clavegueram, a la modificació des d'enguany de la 
quota de 615'85 ptes. assenyalada a la finca del carrt.r 
de les Carolines, n. o II, i fixar la de 530' 45 ptes. per 
la renda de 29,4 70 ptcs., i tornar a la reclamant Maria 
Vailet, amb càrrec al cap. XIX, article únic, del Pres
supost Yigent, la quantitat de 615'85 ptes., import del 
taló n. 0 3259, i lliurar-li'n un altre, de 530'45 ptes. · 

- Procedir a la baixa, des del 1933, de tots els 
talons girats per l'arbitri de conservació i neteja de la 
;~oua d'Eixampla, pel carrer del General Manso, n.0 40, 
a nom de J.lufs ;,\!àrmol; n.0 H. a nom de Pere Sol i 
Gaig, i n.0 7, a nom de Marià Sanjosé i Antolin. 

- Donar de baixa el taló n.0 211"42 del 1934- i 
.pzo6 d enguany, de l'arbitri de conservació i neteja 
de la zona d'Eixampla, d'import 234 ptes., a nom dc 
1\latilde Duran, i per la finca u. 0 r68 del carrer de 
Bailèu. 

CULTURA 

NEGOCIAT ADMINISTRATIU 

AproYar els comptes, justificats,- relatius a la Ut
versió de sumes lliurades per atendre les despeses de 
material i neteja del Grup Escolar Ramon Llull i 
de l'Institut J~cola. 

- F;n 1ul:rits del que és interessat per Amics de 
l'Art Vell, referent a la conveniència de salvaguardar 
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un fragment de retaule gòtic del segle xv, exic;teut en 
el que fou Museu del Col·legi de la Companyia de Jes(ts, 
a Sarrià, edifici destinat avui a Grup Escolar i Institut 
E.c;cola, i amb el desig d'evitar que l'esmentat exemplar 
es perjudiqui, fins arribar a la se\a pèrdua, per les 
males condicions de la seva actual instal·lació, disposar 
que, provisioualment i amb caràcter de dipòsit, se'n 
faci càrrec la Junta de MusetlS, per tal de procedir 
a la seva guarda i conservació, i posar-ho a coneixe
ment del Ministeri d'Hisenda, del que depenen els béns 
procedents de la Companyia de J es(ts, per si es digna 
sancionar la mesm-a adoptada o disposar el que cregui 
pertinent. 

- E11 vutut de l'acord del Ple consistorial del 
25 de setembre del 1934, apr~vant el pla d'obres d'am
pliRció d'escoles amb càrrec a la part. B.n del Pressupost 
ext.raordiuari de liqtúdació de crèdits, i el del 27 de 
juny del corrent any, referent a l'amP,Jiació de ma
trícula a Escoles primàries, aprovar el projecte d'babi 
litació i pressupost, d'import 13,387'53 ptes., presentat 
per l'arquitecte cap de Construccions Escolars, per tal 
de rea1itzat per administració, i amb càrrec a l'esmen
tada partida, les obres de construcció d'aules al garatge 
i pis del conserge en les d'habilitació d'una Escola a 
l'edifici principal de la finca Can Gasparó, propietat 
del :\Imlicipi, situada a Les Corts. 

- En mèritc; de l'acord del Pte consistorial del 
25 de setembre del 1934. aprovant el pla d'obres d'am
pliació d'escoles, amb càrrec a la part. S.a del Pres
supost ex.'traordiuari de liquidació de crèdits, i el de 
data 27 de juny proppassat, referent a l'ampliació de 
matricula a Escoles primàries, apro'ar el projecte d'ha· 
hilitació i pressupost, d'import 12,.¡.34 ptes., presentat 
per l'arquitecte cap de Construccions F.scolars, pe.r tal 
de realitzar per administració, i amb cà.r:t:ec a l'esmen
tada partida, les obres de construcció de dues aules i 
habitaci6 del conserge a la planta quarta dei Grup 
Escohtr Alexandre Lerroux:, corresponent al del n.0 3 
de la plaça d'Espanya, per a l'habilitació i ampliació 
de l'esmentat Gtup. 

PROVEïMENTS ' 

1\'EGOCIAT AD}<fL.'\J:STRATir 

Traspassar, a favor rlê Rafael Mestres i Güeya, la 
parada n.0 r87 del Mercat de la Boqueria, destinada a la 
venda de carn de bou, de la qual era concessionària la 
seva esposa, avui difunta, Antònia Mateu i Amovat. 

- Tomar a 11ranuel Carví i Creixell el dipòsit qu~ 
constituí en garantia de les obres d'ampliació de l'en
lhuncnat del Mercat del Clot que realitzà. 

- Traspassar, a favor de Josep Làzato i Aguilar, 
menor d'edat, la parada n.0 qo destinada a la venda 
dc pcLx fresc eu el Mercat de Sant Andreu, de la qual 
era concessionari el seu pare, avui difunt, Josep Làzaro 
i Ferrando; i ±et responsable, durant hi. menor edat del 
nou adjudicatari, la seva mare Rosa Aguilar i Beltrol, 
de tots els actes que aquell pugui cometre eu l'ocupació 
de la parada dita. 

- Accedir al traspàs, a favor de Maria Piera i Ma
bràs, menot d'edat, de la parada 11. 0 191 destinada a 
la venda de fruites i verdures del :Mercat de la Llibertat, 
de la qual era concessionària la seva àvia, avtú diftmta, 

\ 

Dolors Llavallol i Grau; i fer responsable, dwant la 
meuor edat de la nova adjudicatària, al seu pare \'i
cenç Ficta i Llavallol, de tots els actes que aquella 
pugui contetre en l'ocupació de la parada al·ludida 

- Aprovar les bases per a l'empleu, des del 1.r de 
febrer del 1036, dels envasos sense reton1 per al servei 
del Mercat Central dc FIUites i Verdures. 

POLíTICA SOCIAL, ESTADíSTICA 
I CENSOS 

Efectuar diverses inclusions, altes i baixes al Padró 
d'llabitauls. 

- Co.nstituir una Comissió assessora per a l'estudi 
ne les matèries que deuen ineloure's a les publicacions 
estadístiques de 1' Ajuntament, i resoldre que sigui inte
grada pel Presideut de la Comissió de Política Social, 
F.stadistica i Censos, que en serà el president; per tres 
Consellers designats per la darrera Comissió esmentada; 
els quatre secretaris de les Cambres de Comerç, Indús
tria, Propietat i Foment del Treball Kacio11al, que en 
seran els vocals, i pel cap del Departament de Polltica 
Social, F.stadística i Censos, que actuarà com a secretari 
ponent. No obstant, la dita Comissió assessora podrà 
ésser ampliada per persones de reconeguda capacitat 
tèenico-cstadística, a criteri d'aquella, i oferir, de mo
ment, a l'Institut Internacional de Statistique i a la 
Comissió de Statistiques pour les Graudes Yilles, la col
laboració dels senreis estadístics de l'Ajuntam€!llt. 

- T•;ncomanar a l'arquitecte encarregat del Pla dc 
Refonua dc la Ciutat l'estudi de l'import de les expro· 
piacions necessàries per a enderrocar, a la barriada 
compresa entre el Portal de la Pau i el carrer Nou dc 
la Rambla, totes aquelles finques l'inde:->; dc mortalitat 
dc les quals resulti e.'Ccessiu segons dades que faciliti 
l'Institut Municipal d'Estadistka; UJl cop realitzat 
l'estudi i fonnalitzat el projecte, disposar que. la quan
titat que s'hi consigni cou1 a necessà.Iia per a portar-lo 
a terme s'inclogui en el Pressupost e..-ctraordiuari més 
prò.1dm, sens perjudici de sol-licitar lllla participació, 
tan important com sigui possible, de la Jnnta Nacional 
contra l'Atur Forçós, a l'empar del que determina el 
darrer paràgraf de l'art. 15 de la Llei del 26 de juny 
darrer; i recomanar així mateix. a l'esmentat arqtútecte, 
que, a base de les finques l'enderrocament de les quals 
resulti proct.!Clent, formi eu el que sigui possible, placetes 
interiors, a l'objecte de situar en la stlSdita barriada el 
major nombre tactible d'espais lliUTes. 

EIXAMPLA 

OBRES PÚBLIQUES 

Imposar nna multa de 250 ptes. a Guillem Bassó, 
per haver abandonat terres i runes, a la via pública. 

- Procedir a retirar, a una distància dc So centí
metres del seu actual emplaçament, rarbre e.'Cistent al 
carrer de Flotidablanca, plantat da\7 ant Ja casa n. 0 ¡.¡.¡, 
el qunl dificulta el pas de carruatges al garatge inslal-
lat als baixos d'aquella casa. · 

- Encarregar per la quantitat de 14,174'19 ptes., 
i a fi de completar les ob1es de pavimentació del carrer 
de Calàbria, entre els de Diputació i Aragó, a llur adju-
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dicatari Eugeni Marquier i ~Ielià, la construcció del 
¡>aviluent dc les ?..ones compreses en les cruïlles de l'es
mentat carrer dc Calàbria i els de Diputació i Consell 
dc Cent, i aplicar la despesa a la part. ¡r del Pressupost 
d'Ebmmpla vigent. 

- Estimant procedent el recurs de reposició for
mulat pc:r Sebnstià ltsquerrà i Vinyoles, com a apoderat 
de Joaquim dc Sentmenat i de Sarriera, contra l'acord 
del 19 de juny 1lltim, denegatori de la indemnització 
sol-licitada per raó dels perjudicis causats a la seva 
finca n. 0 7 tle la pla¡;a d'Urquinaona per les filtracions 
d'aigua de la col· lectora de la ronda de Sant Pere, deixar 
scusc efecte l'csnacnt.at acord, i disposar gue, en el seu 
lloc, s'nhoni al recuJTent la quantitat de 17,583 ptes., 
que és el que munten les obres de reparació necessàries, 
í efectuar el dit pagament amb càrrec a la part. 71 del 
vigent. Pressupost d'J~ixampla; i requerir la Companyia 
dels Ferrocarrils del Nord perquè ingressi a les Arques 
mtwicipals l'esmentada quantitat, per resultax de l'e-~
pedümt que els referits desperfectes foren ocasionals 
amb motiu dc les obres de construcció dels tímels de la 
plaça d~ Catalunya al carrer de Vilanova, de les quals 
n'és contraclista. 

OBRES PARTICULARS I PERSONAL 

Tenir per recont.oguda a Joan Gallao i Parés l' an
tiguitat en el càrrec d'oficial segon des del 14 de gener 
del 1930, data en què, per acord de la Comissió ?.Iu
nicipal l"'ermancnt, va ésser nomenat per aquell càrrec 
interhlan1cnt. 

PROPOSICIONS 

Hs donà lectura a la següent moció, signada pel 
Conseller senyor Duran, i transformada en proposició 
pel Conseller Regidor senyor Viza, que d~u aixi : oÉs 
vertaderament vergoJ,J,yós que la nostra ciutat no tll1gui 
un Aeroport. Dia per dia augmenta la importància del 
tràfic aeri, i llom s'estranya que Barcelop.a uo faci res 
per a poso.r-se a to amb les exigències modernes. = 
Barcelona M fet. l'c..>Sludi dc tots els ten-enys on es pot 
establir l'Aeroport. Els situats en el terme de Yila
decans estan aprovats per la J nnta Central de Aero
puertos, per la Generalitat i per l'Ajuntament. El 
rnag¡úfic projecte de Puig i Gairalt ba merescut els 
clo&.;s dc tothom, i tanl tl projecte com els pressupostos 
cstrut apro\·ats per !'_\juntament el 10 de febrer del 1934. 
Tot t>sl.;.\ dispost, i si les obres no ban començat encara 
110 és dLt,1Ut a res més que a la falta de miijatts finan
cers . .-: Ara s'lla presentat una ocasió que l'Ajuntament 
de Barcelona lla d'aprofitar. I,a Gaata de Madrid del 
7 de sett:mbrc pròxim passat (n. o 250) ha publicat un 

Hl dia <) de novetuhre va reunir-se en sessió extra
ordinària la Comissió dc Gove¡:n "Municipal, sota la 
prcshlènda cJc l'Alcalde iu teri, senyor Ftancesc de S. 
Jau mar dc Bofarull, i amb assistència dels Consellers 
R.cgirlors senyors Hausili, C:odolà, Coll i Rodés, San
t.acnna, Ulled i \ iza. 

S'estudià t'll la reunió el projecte dc Pressupost 

I)ecrct dc la Junta Central de Aeropuertos, a proposta 
dc la Junta Xacional contra el Paro Forzoso, en el 
que es concedeixen primes basta el 50 per xoo de 
l'iluport total del pressupost als projectes d'aeroport 
que es presentin al concurs que convoca el citat Decret. 
= Com que el termini que dóna el Decret esmentat 
per a presentació dels projectes és sols fins el dia 15 
de setembre, aquest Ajuntament, amb data del 26 de 
setembre, va enviar lm escrit a la Junta Central de 
Aeropuertos demanant una prón-oga del termini dc pre
sentació. Aquest escrit no ha estat contestat, tal vegada 
perquè, amb data 21 del corrent octubre, i degut a 
l'actual situació internacional, ha sortit un altre Decret 
dient que toL'i els aeroports passeu a dependre de les 
ordres del Ministeri de la Guerra. = El Conseller que 
subscriu creu que l'Ajuntament està obligat a fer les 
gestions necessàries perquè es concedeixin el màxim de 
prunes possible al nostre Aeroport i poder començar 
tot seguit els treballs d'expropiació de terrenys i cons
trucció d'obres perquè la nostra ciutat estigui, tan 
aviat com sigui possible, dintre de la situació mundial 
que li correspon. (Pou aprO\·nda la proposta sense 
prejutjar el fons de l'assumpte, és a dir, ni el lloc on 
eu el seu dia calgués situar l'Aeroport, ni el projecte 
que s'hagi d'estimar converient per portar-bo a cap, 
ni inici de cap mena d'obra en aquest sentit.) 

- 'fan1bé foren aprovades les següents proposicions, 
signades pels senyors Consellers Regidors que hi són 
citats. 

Del senyor Bausili, interessant que en el local que 
actualment ocupen les Oficines d'Infonílació, situat a 
la part c.-derior de l'Ajuntament, se u'hi iustal·lin w,1es 
de receptores de sol·licituds del Camet electoral; i que 
pel cap dc la Guàrdia Urballa es donin les ordres opor
tunes per<¡tlè quedi desallotjat aquell !ocal per a la 
iustul-lnció esmentada, i, ensems, s'efectuï el trasllat 
dc les Oficines d'JJúonnació a un altre lloc que cregui 
més adient, en tant que duri el període d'expedició 
del Carnet electoral. 

Del senyor Jauruar, demanant que a fi d'evitar els 
perjudicis que a l'Administració municipal causa el 
ret.aruament dels e>..1>edients tramitats contra funcio
naris, a conseqüència dc les renímcies que facin del 
càrrec de jutge instructor els Consellers respectius, 
s'acordi que quan renunciï a ésser jutge instructor 
d'un e..'\."})edieut d C~nseller a qui per tom hagi corres
post. quedi facultat e1 Conseller Regidor de Go\-ernació 
per nomenar instructor el Conseller que cregui oportú. 

Del senyor Codolà, interessant que per tal d'atendre 
degudament el servei de neteja al Grup Escolar Casa 
del :\lari, recentment inaugurat, es destini amb caràcter 
provisional, i per mentre altra cosa no es di!:.-posi, la 
quantitat. de 25 ptes. mensuals, la qual serà satisfeta 
a Joan Zaragoza Pérez, amb càrrec a la part. 346c 
del Pressupost. 

per al proper exercici, i, en ptincipi, fou acordat que 
aquest es fes a base del Pressupost confeccionat i 
aprovat per als m<·sos d'octubre, novembre i desemure 
del 1935· 

Ta,mbé s'a<'ordà que la Comissió de Govern Mu
nicipal es tomés a reurtir en sessió extraordinària el 
proper dimarts, per tal de continuar parlant-ne. 

J 

\ 
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Assumptes reglamentaris aprovats 
Pet les respectives Conselletíes Regidories han eslat 

aprovats els assumptes reglamentaris que tot seguit 
es reladonen, en compliment de l'autorització qne els 
fon atorgada per la Comissió de Govem en sessló del 
1 o de tnaig dt:l 1935. 

Del 14 al 20 d'octubre 

EIXAI\IPLA 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents: 
A J. l'i era, per a construir unes dependències dc 

servei a la casa n. 0 152 del carrer de rlorirlablanca. 
A N . .Kabaseda, per a modificar una obertura de 

la finca n. 0 
1 del carrer de Sant Andrià. 

A P. Iborra, per a practicar una porta a la finca 
n. 0 t6o del carrer de Rocafort. · 

A J. Pla, per a repintar les baranes de la casa n. 0 ~3 

del carrer de Bailèn. 
A J. lHillf,'1.1ell, per a reparar les galeries dc la casa 

n. 0 14 del passeig de la Indústria. 
A M. Torres, per a construir una galeria a la tinca 

ll. 0 (!64 del carrer de la Mntnalitat. 
A F. O llet·, per a tapiar la porta de la cnsa n. o 45 bis 

c1el carrer de Snf.'UPS. 
A J. Caadnal, per a coHocar uns aplacats a la casa 

11.0 .~ del carrer d'Aribau. 
A A. Llucià, pF-r a modificar m1es obertures a Ja 

J1nca 11.0 8U del carrer de Ramen Batlle. 
A J. Recasens, per a construir unes c'lepend{ncies 

al terrat de In casa n. o 296 del carrer de Padilln. 
A ~I. Rodoreda, per a canviar la zona del terrat 

de ln ~casa n. 0 Iq del caner del :Bruc. 
..:\ TratuYies de Barcelona, per a construir tin cla,·e

guer6 a la 'i11ca 1'1.9 2 i -1 del caner de \Ïladomat. 
Per a <.:onstruir c~ses : A ; . Huguet, en un solat 

del passeig dc Pujade;; a R. Pérez, al n. o 1; del carrer 
de Lleida: a R. l\ladà, en un del de }rallon a, i a J. Cat 
bonell, cn un altre del de Balari. 

Per a constmir c:obett~ : A J. D. Jenkin~. en u11 
local del tarrer de Padilk; a G. Pons, al n.s 17 i J() 

del de ruiad"S; a J. Duño, en tUt del passatge de Tassa; 
a J. Rustullet, en un altre del mateh: pas;;atge, i a 
J. Mirmel, al n. 0 II 6 bis del passeig de Gràcia. 

P~r a pintar balcons : A P. l'vllià,_ a la casé\. n. 0 205 

del carrer de París, i a J. Min¡¡;uell, a la n.8 2 i 4 del 
passeig de Pujades. 

Per a addicionat pisos : A A. T.ecina, a la casa 
Jt. 0 93 àel rarrer de Lepant; a D. Grària, a la n. 0 ..¡6 
del Vint·i-sis de geneT; a D. Badosa, a la n. 0 309 del 
de les Navas de Tolosa; a J. Vallès, a la 11.

0 23 del de 
Sagnés, i a A. Daura, a la n. o 1 T4 del de T.luhí i Rissech 

Per a arrebossar façanes : A N . .F,scarpenter, a la 

casa 11.
0 6 del carrer de Crunpo Florida; a J3. Arnau, 

a In 11. ~ 23 del passatge d'Aloi; a R. Fernàndez, a Ja 
n. 0 3 del carrer de 1\'Iorales, i a T. Cases, a la n .0 52 
del d' I~nric Gra11ados. 

Per a practicar obres interiors : A T. J3alaguer, 
a Ja casa n. o 42 del carrer de la Internacional, i a 
M. Rccolons, en ~111a del de Claris. 

Per a pintar façanes : A J. Ballabriga, a la casa 
11.9 8 i 10 del passeig de Gràcia, i a A. Carceller, a la 
n.0 58 del de Borrell. 

Per a reparar cobertes : A R. Zapatero, a la casa 
tt. 0 85 dcl carrer de Rocafort, i a F. Garcia, a la 11. 0 352 
del de ~Iallorca. 

Per a rebaixar •oravies: A F_ Carbi, a la casa n." t 

i 3 del carrer de Lucbana; a R. Saurina, a la n. 0 3íi 
. del de Còro:cga, i a B. Goikoa, a la n.0 15 del de Vila
domat. 

Del 21 al 27 d'octubre 

GOVE.QNACiú 

CEMENTIRIS 

Atorgar la èoncessiq dels següents nous titols: 
Als gerntnns Esteve i Ramon Anglada i Aspa, del 

columbnri B, de classe sisena bis, 11. o 9l8 de la via 
dc t-;nnt l"nmccsc, agrupació povena, del Cementiri del 
Sud-oest, a condició que el nou titol quedi a disposició 
de l'Administració del Cementiri per a quan tingui ne
cessitat de fer algWl enterrament. 

A Antònia Piguillem i Anoll, delmnxol de pis primer, 
amb ossera, 11.0 ~92 de l'illa dotzena del Cementiri de 
Sanl Cexvasi. 

- Concedir els permisos segilents: 
A Eulàlia i Concepció Carreras i Fargas, per a cons

truir una voraYia de pedra al Yoltant del panteó n. 0 r25 
de la , .ia de Sant J aurue, agrupació nO\·ena, del Cc 
mcntiri del Sttd-ocst. 

.\ Canne ~Iercadal i Graells, per a modificar la Íd.

çana del cipus menor de primera classe, de tres com
partiments, 11.0 53. a l'enllaç de les vies de Santa Eu
làlia i Sant Jordi, agrupació setena, del Cementiri 
del Sud-oest. 

A Frauccsc I,affitte i Galy, per a coHocar una là
pida dc marbre que cobreixi els n1nxols, de pis primer 
i segon, n. 8 613 i 614 de l'illa quarta del Cementiri de 
Les Corts. 

- Aprovar l'acta de recepció provisional de les 
obres de construcció, en el departament tercer del Ce
mentiri de Sant Andreu, d'un gn1p de nin.xo1s assen~alat 
al pla amb el n .O 26, en COltjunt, dos-cents ntita.ntn 
uftl.xols, juntament amb les obres accessòries ane.xes, 
les quals han estat e.xecutades pel contractista Lluís 
Casndó i .\ltadill. 

ll.pro\·ar el compte de la casa Soleri »!ora, d 'import 
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4,692'50 ptcs., pel subministrament de materials ne
cessaris per als treballs que e~ecuta la Brigada de Ce
mentiris. 

FOMENT 

OBRES PÚBLIQUES 

A provar l'ls comptes següents: 
De Regs Asfàltics, S. A., d'import 375,978'25 ptes., 

pels serveis i subministrament de personal, materials i 
transports, e.xcC\lCÍÓ d'obres de petita importància i el 
tapat de cales a la via pública durant el 1ncs de juliol 
darrer. 

Dc Fuster i Fabra, d'import 140 ptes., per la con
sen•ació de l'ascensor inslal·lat a l'edifici de l'Arxin 
Històric dc la Ciutat, corresponent al segon trimestre 
d'enguany. 

Dc la Cooperativa de Fluid Elèctric, d'import 
r r ,375'25 ptes., pel consum de fluid durant el mes 
d'ag~1: en el Parc i Palaus de Montjuïc. 

De Dionís .\guelo, d'import 168 ptes., per la ins
lal·lacíó de set llums elèctrics al magatzem del servei 
de neteja situat al carrer de Sicília. 

D'Eduard )fas, d'import 5.7+7'70 ptes., pel sub
ministrament de sis carros-bóta per a transportar l'aigua 
potable a les barriades foranes. 

URBANITZACIÓ I REFORMA 

Donar la conformitat als comptes següents: 
Dc Manuel Bausells, d'import 3,579'35 ptes., pels 

treballs dc paleta i de restauració practicats a la casa 
de l'abat de Sant Pan. 

De Manuel Bàdenes, d'import r,274'tl6, r,2o.¡'S9 i 
~ 1,262 'go ptcs., pels transports i conservacié dels jardins 

de Montjuïc durant els m~sos de juliol, agost i setembre 
darrers. 

EIXAMPLA 

OBRF.S PÚBLIQ'CES 

Atorgar permís per a reconstn1ir '\'"Ora\."Íes, i LOn
cedir-los, a mts, les corresponents quantitats, en con
cepte de cooperació, als senyors que s'esmenten : A 
Francesc Figueras i Monné, a les cases u.s r4, 15, r6, 
r8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, '.!7, 29 i 31 del carrer del Pintor 
Pahisa; a J oau Ciscar i Cardona, en representació de 
Josep Baixeras, Joan Coudeminas i Salvador Pidela
serra, a les 11.8 339 i 341 del de Padilla i n. o 288 del de 
la Igualtat; a Josep Cis~ar i Cardona, a les n. s 427 i 
413 del de la Indústria; a Manuel Torres i Garda, en 
representació dc Francesc Andreu i Piera i Joan Font 
i Ubach, a les n. 0 393 del de la Indústria i n. 0 363 del 
de la Independència; a Josep Amargós i Pe11icer, a les 
n.o 237 del del Des de maig i n. 0 103 del de Paris; a 
) oau Olh·ella i Sanmell, en representació dc Carles 
Sanllchy, Hulnlia C'antarelt Josep Sala, Francesc Ca.r
casona, Assumpció Casnseca, Antoni Lassíerra, Antoni 
1\-Ilms i Piqué, l'rauccsc Riba, Rossend Ponsatí i Antoni 
l"ons, a les u." 191 clel de Balmes, n.o t63 del de Se
púlvcda, u. u 159 del de Roger de Flo1·, n.0 33 del del 
Comerç, 11. 0 32 del del Rosselló, n. 0 I32 del de Calàbria, 

n.o 3 del passeig del Bisbe Torres i Bages, n. 8 198 
i .!OO del carrer de )farina, n.o 65 del de la Diputa
dó i n.s 208 i 210 del d'.Aragó; a Miquel Angel Faisà 
i Carrion, en representació de Bartomeu Pons i Francesc 
Abulló, a les n.• 81 i 85 bis i n. 0 95 del del Consell de 
Cenl; a E . i F. Escofet i C.", en representació de :1\Iatias 
Segura, a la n.A 90 i 92 del de les J:\avas de Tolosa; 
a Rafael 'Pigueras i Civit, a la n. 0 287 del de Balmes; 
a Jau me Casas i Sarret, a la n. 0 563 dei de València, 
i a Josep Tolosa i Roca, a Ja n. 0 r33 del de la Dipu
tació. 

- Aprovar les relacions i certlticacions valorades 
relatí ves a les obres dé construcció i reconstrucció de 
les voravies de davant les cases que a continuacio són 
esmentades : A Pau Eslanislao i Ferrer, a la çasa n. 0 3 
del carrer de Farell; a J oau Olivella i Saumell, a la 
11.0 12 del de la Creu Coberta, n.o 176 del passeig de 
Garcia Hernàndcz, n. o 202 del carrer de la Mutualitat 
i u. 0 3·1 del mateL'{ carrer; a E. i F. Escofet i C.a, a la 
n. 0 135 del passeig de Sant Joan; a Pedres i Ciments, 
S. A., a Ja n.s .u6 i .}38 de l'avinguda del Catorze 
d'abril; a Josep :\liró, a la n." 170 del carrer del Bruc; 
a Joana )faria Culi i Routa, a la n. 0 334 del de Sicí
lia; a Pau J:\adal, a la n. 0 487 del del Rosselló; a Josep 
Sabaté i Carbonell, a la n.0 522 del de Còrsega, i a Pelai 
Prohlas, a les n. o 458 del mateix carrer i n. o 594 del 
d'Aragó. 

Donar l'aprovació als comptes següents: I 
De l'Electricista Catalana, S. A., d'import 2 r9'24 

pessetes, per la conservació de l'enllumenat de les tor
tugues de la zona d'Eixampla durant el mes de juliol 
darrer. 

De la Societat General d'Aigües de Barcelona, d'im
port r,159'Io ptes., pel subministrament d'aigtla i la 
conservació i inspecció de cinc comptadors portàtils 
per mitjà de can·ctons, utilitzats per a regar l'arbrat 
de la zona d'Eixampla durant el mes d'agost (utim. 

De la Propagadora. del Gas; S. A., d'import 8,307'58 
pessetes, per les despeses d'encendre i apagar, i les de 
conservació de fanals de l'enllumenat públic per gas 
durant el mes de setembre darrer. 

De la Catalana de Gas i Electricitat, d'import 75, 
so i 14.403'68 ptes., per les reparacions efectuades en 
la instal-lació de l'enllumenat públic per gas i el sub
ministrament de fluid durant el mes de setembre darrer. 

De la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'im· 
port l32'29, So'oz i 738'50 ptes., pel subministrament de 
fluid elèctric per a les tortugues lluminoses i els aparells 
de regularització del trànsit durant el mes de juliol 
darrer. 

De Francesc Comabella, d'import 3,990 ptes., pel 
treballs de les obres de reforma i arranjament del pavelló 
de lectura situat al passeig de Garcia Hetuàndez. 

- Aprovar les relacions i certificacions valorades 
que tot seguit s'esmenten: 

Dels treballs de conservació i reparació dels paviments 
i empedrats dels carrers i places de la zona d'Eixampla 
dura.ut ellnes d'agost darrer, efectuats per J acint Badia 
i Piera, d'import 42,053'25 ptes. 

De la revisió de preus dels treballs de neteja i regors 
dc les vies públiques de la zoua d'Eixampla i dels ser· 
veis de neteja, conservació i hlgienítzflció de la xarxa 
de clavegueres efectuats durant el mes de setembre 
darrer, pel Foment d'Obres i Construccions, S. A., 
d'import 66.090'25, 386,266'86 i 14I,I79'76 ptes. 

I 
\ 

; 
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Dels treballs dc pavimentació de. macadam ordina1-i, 
amb reg asfàltic, de l'avinguda de les Corts Catalanes, 
entre els carrers de Luchana i Hernan Cortès; avwguda 
de les Corts Catalanes, cn1.tc els carrers de Llacuna i 
Luchana; Ali-Bey, cn1.tc els de Castillejos i Dos de maig, 
i avinguda de les Corts Catalanes, entre els carrers de 
Sant Joan de :\!alta i Llacuna, efectuats per la Coopera
tiva El ~ivell, d'import 656, I,o2o'42, I,021'15 i 1,165'5o 
pessetes. 

Dels treballs de pavimentació, amb formigó asfàltic, 
del carrer de Calàbria, ~utre els de la Diputació i Consell 
de Cent, i del dc Matlo.rca, entre els de Borrell i Vila· 
domat, efectuats per Hugeni Marquier i Meliàr, d'ilu
port 10,9S4'75 i 13,700 ptes. 

De les obres de paYimentació ·del carrer dc Sartori, 
efectuades per Fills dc Josep Miarnau i Navàs, d'import 
1,477'70 ptes. 

Dels treballs dc substitució dels trams metàHics 
actuals, per lloses de formigó armat, al carrer del Bo
gatell i els Ferrocarrils de l\1. S. A., per Fraucesc de P. 
Sala i Antich, d'import 17,032'52 ptes. 

De les obres de construcció d'un ferm i col·locació 
de voreres al carrer d'Aragó, entre el!l de PadHla i Cas
tillejos, efectuats per Fills de Josep Miarnau i Navàs, 
d'import 1,736':r.¡ ptes. 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents: 
A D. :Marmiñà, per a construir dos pisos a la casa 

n. 0 56 del carrer de Saut Llufs. 
A F. Balcells, per a practicar obres de reforma en 

una casa del carrer dc Balmes. · 
A G. Casamitjana, per a canviar la coberta dc la 

casa n. a 5 del carrer Comercial. 
A A. Arissa, per a reformar el portal de la finca 

n. 0 2 del ca.i.rer de la Solidaritat. 
A J. Torras, per a practicar una paret de divisió a 

la finca n. o 239 del carrer de Provença. 
A J. Sala, per a canviar la solera del terrat de la 

casa n. 0 37 del carrer d'Auziàs l\Iarch. 
A S. Garcia, per a reparar els .canalons de la finca 

n. 0 13 del carrer de Tortellà. 
A P. Guísasola, per a ampliar el magatzem n. 0 40 

del carrer de la Inuepcndència. 
A J. Gutiérrez, per a estucar la façana dc la casa 

n. o nS del can:cr dc Déu i Mata. 
A J. Elias, per a repintar les portes de la finca n. 0 49 

del carrer del Bruc. 
A A. Bastardas, per a pintar els balcons de la casa 

n.0 103 del carrer de Girona. 
A R. Serra, per a constrn.ir tribunes a la casa 11. o 92 

del passeig de la República. 
A L. Camps, per a reparar les llosanes d'una casa 

del carrer del Comerç. 
A l\1:. Rodoreda, per a enderrocar la tribuna de la 

casa n. e¡ 14+ del carrer del Bruc. 
A J. Zamora, per a reconstruir un sostre a la casa 

11. 0 441 del carrer de València. 
A E. Armengol, per a practicar obres d'ampliació 

a la finca assenyalada amb el n. o I 15 del carrer dc 
Joan Güell. 

A A. Pujol, per a ampliar els baixos dc la casa 
n. 0 go del carrer de Villarroel. 

A A. Sanahuja, per a revocar la façana dc la casa 
n. 0 387 del can:er d'Aragó. 

A R. Costa, per a repintar els balcons dc la casa 
n.8 219 i 221 del carrer de Padilla. 

A Ramon Rnmou, per a legalitzar les obres que 
ha practicat a la casa n." 203 del carrer de Sant Andreu. 

Per a practicar obres interiors : A J. Sans, a la 
casa n. o II7 de la plaça de .<\Iolina; a 1\I. Fa, a la n. 0 129 
del carrer del Comte dTrgE:ll; a Joan Fatjó, a In nú
mero 56 del d'Auziàs ::\Iarch, i a C. Espasa, a la n. o 3 
del d'Aribau. 

Per a construir entresols : A L. Pla, a la casa nú
mero 139 del carrer d'Ari1)au, i a J. Canal, a la 11.0 Ss 
del de la Creu Coberta. 

Per a arrebossar façanes :A A. Drets, a la casa 11.0 96 
del carrer de Cast.illejos, i a L. Torrellas, a la n. o 10 
del de Martí Vilanova. 

Per a pintar façanes : A D. Enric, a la casa n. o 4o 
del carrer d'Evarist Arnús; a :i\I. Franquet, a la 11. 0 19 
de la ronda de Sant Pere; a J. Sans, a Ja n. 0 267 del 
carrer de Valèl1cia, i a J. Solé, a la n. o 23 del de J>iqué. 

Per a pintar baixos : A V. Sellés, a la casa n. 0 155 
del carrer dc W ad-Ras, i a A. Augé, a la n. o 8..¡. del 
del Bruc. 

Per a construir cascs : A I. Ferré, al solar n. e 68 i 70 
del carrer de Ja Sagrera; a P. J.\.hms, en nn del passeig 
de Torres i Bages; a J. Clot, al n. o 422 del carrer de 
Mallorca; a F. Alier, al n. 0 48 del de Salvà; a J. Roqué, 
en un de l'avinguda de Gaudl; a D. Galofré, en un del 
carrer de Font-rodona; a J. Icart, en nn del del Consell 
de Cent; a J. Vivó, als n.8 2S7 i zSg del de la Igualtat; 
aP. Llambí, aln.0 13 del de Sant Sebastià; a D. Nimó, 

· en nn del d'Entença; a E. Gràcia, en un del de Lleida; 
a S. Torra, alu.a 251 i 253 del de Castillejos; aL. Coruas, 
al n. o 707· dc l'a vinguda de les Corts Cat.nlaues; a 
V. Ferran, en 1m del carrer dels .Almogàvers; a R. Flo
tats, en un del dc Francesc Layret; a A. Thomas, al 
n. o 34 7 del de la J u dependència; a J. Zorrilla, en un 
del de la :\Iare Eterna; a J.\.!. Oliveras, en un del carrer 
assenyalat amb el Número trenta-u; a J. Viladrosa, 
en un del de Lope de \'ega; a A. Arcalis, al n. 0 73 del 
de la :\Iare Eterna, i a P. Pàmies, en un del de Freser, 

Per a construir coberts : A J. Renteria, en una 
finca del carrer del Rosselló; a R. Fabra, a la u.a 196 
i 202 del de Sant Andreu, i a E. Santamaria, a la nú
meros 167 i 16g del del Consell de Cent. 

Per a addicionar pisos : A E. Badia, en tma casa 
de l'avinguda de Xile; a N. Romco, a la n. 0 rog del 
carrer de Bailèn; a J. Isern, a la n. o 22 del de Sant 
Jordi; a J. Ribera, a la n. o 356 del de les Navas de 
Tolosa; a F. Sabadt-11, en una del de Joan dc Peguera; 
a E. 13regolat, a la n. 47 del d'Àngels López d'.Ayala; 
a F. Grau, a la n. o 236 de l'avinguda d'Icària, i a 
J. Artés, a la n. 0 281 del carrer de Balmes. 

Per a reparar cobertes :AM. Yalls, a Ja casa U. 0 663 
de l'avinguda dc les Corts Catalanes; a E. Daunas, 
en una del carrer de Lepant; a A. Castell, a la 11. 0 123 
del passeig de Gràcia; a A. J uan, a la n. o r 87 del de 
Nàpols; a A. Mesu·c, a la n. o 352 del del Consell de 
Cent, i a. A. Morató, én una del d'A.l.í-Bey. 

Per a modificar obertures : A L. Pla, a la casa 11. 0 5 
del carrer de Santa Tecla; a R. Rodon, a la n. o 255 
del de Galileu, i a A. Clotet, a la u. 0 3 r del de 
Rogent. 

Per a construir claveguerons : A J. Torrcdcflot, en 
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una casa del carrer del Rosselló, i a J. Lozano, en una 
altra del de Mallorca. 

Per a rebaixar Yoravies : A T. :\Iorel, a la casa 
n. 0 155 del carrer del Rosselló, a A. l\fualta, a la n. 0 38 
del de Bolivar; a J. Sacanell, a la n. o 66 del de Béjar; 
a F. Pallícé, a la n. 0 68 del mateix carrer, i a J. 1orrens, 
en w1a. dc l'avinguda de les Corts Catalanes i del cauer 
de Llançà. 

- Toruar als senyors Magi Casasas i Pere Coll les 
quantit:lts de r6o i roo ptes. que varen constituir en 
concepte de dipòsit. 

Del 28 d'octubre al 3 de novembre 

GOVE~NACió 

CEMENTIRIS 

Atorgar la concessió dels següents nous títols: 
.\Rossend Vilalta i Abella, del columbari A, de classe 

sisena, no 3ï8 de la via de Sant Jaume, agrupació 
desena, del Cementiri del Sud-oest. 

A l~ulàlia :\Iartí i Coll, de la tomba menor, de quatre 
compartiments, n.0 493 (a) de la via de la :\1isericòrdia, 
agrupació tercera, del cementiri del Sud-oest, i conce
dir-li permís per co1·locar una creu de pedra a l'esmen
tada sepultura. 

Als germans Joan i Engràcia Parés i Clarella, de la 
tomba. menor n. 0 28 del centre, departament tercer, 
del Cemcnttrl de l'Est, i concetlir-los permís per col
locar una eren i un pedestal de marbre a la testera de 
la sepultura al·ludida. 

- Concedir permís a Pasqual Sayos i Cautia per 
construir una voravia al voltant del panteó n. o I o del 
departament cenual del Cementiri de Les Corts. 

FOMENT 

OBRES P(;BLIQUES 

Aprovar els comptes següents: 
Dc la Societat Espanyola de Làmpares Z, d'import 

566'65, 150'4o, 451'20, 120'95, 929'ïo i 1,008 ptes., pel 
subministrament dc materials, i pel servei de conser
vació de les instal-lacions de l'enUumenat, força, cale
facció i ventilació de les dependències municipals. 

De Lluís Reycro i Turienzo, d'import 724 ptes., pel 
mateix conct!pte que els comptes anteriors. 

D'Antoni Porta i Bayrat, d'import 853'51 ptes., pels 
treballs de pintura efectuats al departament de 
Caixa. 

De Fills de Josep !lliarnau, S. A., d'import 8,100 
i 1f,038'32 ptes., per les obres de construcció d'un mur 
de sosteniment de la calçada de la Yia Augusta, entre 
el carrer de Vico i el baixador del Pen:ocarril de :Bar
celona a Sarrià, i la. construcció de clav~ou.eres a diversos 
carrer¡¡ dc l'Interior. 

Dc Joan l~stcva, d'import 5,778 ptes., pel subminis
trament clc mobiliari amb destinació a l'oficina de Pro
veïments. 

De Joan Campdelacreu, d'import 4,833'13 ptes., 
per la reparació dc la coberta de l'Oficina ·Municipal 
del Districte III. 

EIXA1\1PLA 

OBRES PéBLIQ"GES 

¡Atorgar permís per reconstruir >ora-vies, i concedir
los, a més, les corresponents quantitats, en concepte de 
cooperació, als senyors que s'esmenten : A Francesc 
Figueras i Mo·1né, en representació de Rafael Serra, 
Antoni Torrents, Antònia Papió i Suñé, Estanislau 
Beneito i Castelló, Carme Miró i Costa~ Josep Llopis i 
Cuxart, \V cnceslau Pitarch, Jo~ quim Ferrer i Roca, 
Rafael Domènech, Esteve Pons i Saturní Quiles, a les 
cases u. s 62, 6.¡, 66 i 84 del carrer d'Arizala i a les asse
nyalades au1b les lletres A, B, CiD i n. s 3, 5, 7, 9, 9 bis, 
II, t5, 17 i 16 del de Rogent; a Josep Capdevila i Euclald 
Obradors i Gaig, a la 11.8 37 i 39 del de Martí Vilanova; 
a Jo~n Olivella i Saumell, en representació de Claudi 
Crehuet i Pardas, Jaume Agustí i Quintana, Ramon 
Almirall, Jaume Soler i l\latabosch, Eliseu Rovira, 
Bartomeu RoYirola i Francesc Carcasona, a les n. 0 12 I 

del de Borrell, n. 0 159 del de ~funtaner, n. • 433 de l'aYin
guda del Catorze d'abril, n.• 453 del carrer de la Dipu
tació, u.s 152 i 154 de l'avinguda de Francesc Layret, 
n. 0 28 del carrer de València i a la n. 0 g88 del d'Aragó; 
a l\Iiquel Angcl Carrion, en representació de Joan Car
reras, Josep 1\f.a Papó i Vila, Salvador Garçon i Agusti 
Aura i l\iauri, a les n. 0 99 del del Consell de Cent, n. 0 356 
del de la Indústria, n.• 499 de l'avinguda de les Corts 
Catalanes, i n.o 52 del passeig de Maragall; a Josep 
Amargós i Pelli cer, a les n. 0 594 de l'avinguda del Ca
ton:e d'abril i 11. 0 245 del carrer del Comte d'Urgell; 
a Manuel Torres i Garcia, en representació de Josep 
Martí i Figuera s i Manuel Ayllon, a les n. o 383 del de la 
Independèl1cia i 11. 0 72 del de Martí Vilanova; a Joan 
Ciscar i Cardona, en representació de Joan l.IJ:ontaiia, 
Concepció Campa11ales i Josep Santacana, a les n. • ·160 
del del Rosselló, 11. o 300 del de la Independència i n. • 108 
del de la T.lacuna; a Coloma Janer i Gaix i Antoni Na
varro i Rodríguez, a la n. o 581 del de Provença; a Antoni 
Balafià i Esplugas i Antoni Navarro i Esplugas, a les 
11.s r al 7 del de Castellvell; a Matias Segura i E. i F. 

\ 
Escofct, a la 11.0 1o3deldelesNavasdeTolosa;aJosep 
Costa i Pujol, a les n. • 2 2 i n. o 58 del del Doctor Ramon 
i Cajal, i a Jaume Roca i Abrida, a la n_0 340 del de la 
Independència. 

- Aprovar les relacions i certificacions valorades 
relath·es a les obres de construcció i Ieconstrucció de 
les YoraYics dc davant les cases que ~ continuació s'es
menten : A l\Ianuel Cabarrocas i Cruz, a la n.• 132 del 
carrer de Viladomat; a J oau :Martí i Butsems, a la n. • 158 
del de Provença; a Josep Franch i Santaeulàlia, a la 
u. o 3 de la plaça de la Sagrada Família; a Antoni Ol ària, 
a la n. • 32 del carrer de la Mutualitat; a Francesc Mo
lins i Figneras, a la n. 8 321 i 323 del de Lepant; a FratJ
cesc Fjgueras i Monné, a les n.8 170 i 172 del de Mun
tanCJ·, n. s 197 i 199 del del Rosselló i 11. o 123 del d'Anoau; 
a Joan Olivella i Saumell, a la n.• 72 del d'Entic Gra
nados, n.• 77 del dc Muntaner, n .• 217 del de la Dipu
tació i 11.0 r 50 del del Rosselló. 

- 'l'enü- per aprovades les relacions i certmcacionl.' 
valorades refcreuts a les obres de construcció i conser
vació dels a$faltats i enlpedrats sobre formigó a l'avin
guda de les Corts Catalanes, en els trajectes de la plaça 
de Tctuau als carrers ac Làuria i Anoau; i als treballs 
de pavimentació amb formigó asfàltic del carrer de 
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Batista i al catni Antic de València i al carrer de Rovira, 
efectuades pel Foment d'Obres i Construccions, S. A., 
d'import 7.3or'go, 13,46+'31 i g,ro8'39 ptes. 

- Donar la confonuitat als comptes següents: 
De la Societat General d'Aigües de Barcelona, d'ún

port 615 i 631'50 ptes., pels treballs dc trasllat de la 
boca omplidora del carrer d'Aribau i avinguda del Ca
torze d'abril al mateix carrer, prop del de Buenos Aires, 
i per la reposició del servei d'aigua de la finca situada 
al xamfrà format pels de Còrsega i Sicilia. 

Dc la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'im
pott 142,756'49, 738'50, r45'52 i 72'74 ptcs., pel sub
ministrament de fluid elèctric a l 'enllmneuat públic, 
als npardls de regularització del trànsit i a les tortugues 
lluminoses durant el mes dc setembre i agost darrers. 

De l'Electricista Catalana, S. A., d'import T24,3o6'49, 
2+1'29 i n,494'3o ptes., pels treballs de conserYació i 
ínstal-lació d'enllumenat públic i de tortugues lluminoses 
i per reparacions efecti'tades a l 'enllumenat públic de 
la zona d'Eixampla dutaut el mes de setembre i agost 
darrers. 

Dc Francesc Concabella, d'import 678'50 ptes., pels 
treballs de pintura realitzats al pavelló de lectura ins
tal·lat. al passeig de Garcia Hernàndez. 

Dels Tallers Albarcda, d'import 300 pies., pel cam-í 
de trenta baldoses de vidre de les claraboies dels soter
ranis de la plaça de Catahmya.. 

- Notiiicar a la JntcrvencióMunieipal que el recons
tructor de la >oravia dc la casa n ." n dd p¡¡ssatge de 
RoYira és Josep Gon iz i \ 'ilaplana. 

- Tenir per aprovada l'acta de recepció única de 
les voravies corresponents a les cases n." 54 del carrer 
de Cabanes; n." -166 del de Nàpols; n.8 48, 50 i 52 del 
de Sant Eusebi; n.s 10 i 11 del passatge de Font; n.s 104 
i J o6 de l 'avinguda dc Gaudi; n. 0 373 del carrer de 
Mallorca; n.s 202 i 202 bis, 204 i 204 bis i 206 del de 
Calàbria; n." I7I bis del de Rocafort; 11.s 106 i 230 
del de Provença; n.0 151 del d'Entença; 11.0 169 del 
de Viladomat; n." 19 del del Comte d'Urgell; n.8 9 al 15 
rld dc Borrell; n." 383 del de la Indústria; n. 0 12 bis 
del de Torre Damians, i n." 631 del de Còrsega. 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents: 
A J. Domènech, per a construir un pis a la finca 

n.s 71 i 73 del carrer de la Independència. 
A F. Colet, per a prnct.icar obres d'ampliació a la 

casa 11.0 257 de l'avinguda del Catorze d'abril. 
A R. Gènova, per a reparar la coberta de Ja casa 

n." 226 del carter de Provença. 
A M. Solà, per a arrebossar la façana de la casa 

n." 12 del carrer del Callao. 
A M. Permanyer, per a construir un entresol a la 

casa n. 0 uo del carrer dc.l Clot. 
A P. Carrancà, per a repintar portes i baranes de 

balcons a la casa n." 5(1 del catrer de Margarit. 
A J. Riart, per a practicar w1a obertura a la casa 

11.0 3 de la riera d'Horta. 
A J. Puigventós, pc.-r a canviar les llosanes dels 

baixos de la casa assenyalada amb u." l.l del carrer 
de Vallhonrat. 

A J. Manyé, per a reformar l'altel existent a la 
casa n." 13 del carrer de Sant. F ructuós. 

A L. Silvestre, per a reformar la planta baixa de 
la casa n." r2 del carrer de Sant Francesc. 

A J. Aymerich, per a construir dos dipòsits a la 
finca n.0 r del carrer de Magòria. 

A J. Riera, per a construir dues tribunes a la casa 
u." 215 del carrer del Rosselló. 

A A. Beceiró, per a construir nu pon a una finca 
del carrer de P1in1o de Rin·ra. 

A B. Trescats, per a ampliar uu pis a la casa n."' 38 
del carrer de Sòcrates. 

A R Pedro, per a c-oustruir un departament !3e 
S<'tvt>i a la casa u. 0 74 <lcl passeig de la Rcpúblka . . 

A F. Aguilera, per a ampliar la galeria de la casa 
11.0 252 del carrer de Còrsega. 

A J. Fargas; per a construir una escala a la casa 
n.8 9 i II del carrer d'Auziàs ::\farcb . 

A J. Vallès, per a eixamplar la galeria de la casa 
n.0 6+ de l'avinguda dc 'FrancèSc Layret. 

A F. VIla, per a reparar el terrat de la casa n." 42 
del carrer de Tapioles. 

A T. Melian, per a reforçar la cornisa de la casa 
n. 0 548 de l'avinguda de les Corts Catalanes. 

A J. Bofill, per a reparar les tribunes de la casa 
u." 280 del caner del Rosselló. 

A F. Meca, per a rC;passar l'arrebossat de la casa 
n." 171 del carrer cle Sardenya. 

A P. Vilalta, per a reforçar els bab.::os de la casa 
n. 0 230 de l'av:lltguda d'Icària. 

AJ. Noguera, per a ampliar un pis de la casa n. 0 s8o 
de l'avinguda de les Coris Catalanes. 

A F. Mor, per a modificar el portal de la casa n." 25 
del carrer de Rogent.. 

A J. Giró, per a reparar les llosanes de la casa n." 36 
del carrer de Làuria. 

A M. Contijoc, per a reparar l'ampit del terrat de 
la casa n." 129 de la rambla de CatalWlya. 

A S. Teua, per a modificar tres óbertures a la casa 
n. 0 459 de l'avinguda del Catorze d'abril. 

A J. Flotats, per a construir una tribuna a la finca 
n." 160 de l'avin~uda de Francesc Layret. 

A J. A.rmengol, per a estucar la façana de la casa 
n." r ro del carrer de Sant. Andreu. 

A A. Totras, per a practicar una obertura a la casa 
n.0 roo del carrer de Pujades. 

A H. Ballvé, per a au1pliar la planta de la casa 
n. o .p 5 del carrer de Sant Andreu. 

A P. Lorbe, per a ampliar el pis i galeries de la 
casa n." 5+ del carrer de Piqué. 

A P. !barra, per a modificar el porlal de la casa 
n.0 1 del carrer de Wàshiugton. 

A P. Llinàs, per a ctwviar la coberta de la finca 
n. 0 rog del carrer de Nòpols. 

\. E. Vila, per a modificar el portal d'una finca 
del passeig de Torres i Bages. 

Per a construir cases : A P. Martí, en un solar que 
dóna nis carrers de MalJorca i Dos de maig; a J. Moros, 
en tUl del de la :Mutnalilnt; a F. Cerqueda, en tm altre 
:lel dc la Travessera de Les Corts; a D. l'o11s, al 11.

0 454 
del carrer de la. Diputació; a P. Sans, c11 nn del del 
Rosselló; a A. Sagnier, ea un del de la Sèquia Comtal; 
a L. Garcés, en un altre del de Calàbria; a M. Ferrer, 
al n.0 91 del de Xeopàtria: a J. Buira, al 11. 9 del de 
Minen·a; a R. Valls, eu un del de Santaló; a P. Sors, 
en un del de :Mallorca; a J. Rosés. en un altre del de 
Ncgrell; aJ. Roqueta, al n." 218 de l'avinguda de Me-

' 
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ridiana; a N )fontaner, al n.0 539 del del Consell de 
Cent; aJ. Vall, al n.0 

182 del de València; a F. Diez, 
en un altre que dóna als de Llull, Espronceda, Doctor 
Turró i Lope de Vega; a D. Pifener, en un del d'Es
taòclla; a J. Ballester, en tm altre del de J.t>pant i 
l'avinguda dc Ics Corts Catalanes, i a J. l3uch, eu un. 
del carrer de Rúbens. 

Per A- coustnúr coberts : A P. Vilalta, eu una pro
pietat del passatge de Teneria; a F. Rivière, en una de 
la carretera de Cau Tunis; a :M. Oller, en una del carrer 
dc París, xamfrà al d'Albert Pinyol; a E. Ferreri, en tma 
del de Joan dc Gamy; a J. Slstachs, a la n.0 13 dcl dc lo. 
Garrotxa; a D. Enguix, eu una del camí de l'Esparver, i 
a J. Sànchcz, a la n. 0 23 de la plaça de les Palmeres. 

Per a addicionar pisos : A J. Icart, en una casa 
del carrer del Consell dc Cent; o. F. Amorós, a la n. 0 8 
Cie l' l•viuguda de Xile, i a E. Gràcia, a les 11.

0 55 del 
de Llcida i n.0 St del de Girona. 

Per a practicar obres de reforma : A A. Casa
juaua, a la cn:;a 11. 0 322 del carrer del Consell de Cent; 
a M. Pedrol, o. In u.0 472 del del Rosse1.ló, i a M. de 
Blas, a la 11.0 232 del passeig de Gràcia. 

Per a pintar façau.es : AJ. Casalí, en una casa amb 
façana al passatge cle Domingo, i a J. Zamora, a la 
u.s 2 i ·~ del del Tet1.lat. 

Per a practicar obres interiors : A J. Comas, a la 
casa n.0 z del passeig de Gràcia; a A. Altimira, a la 

n.0 22 del de Bonaventura l\Iuñoz; ~ a J. ~!as, a la u.• 78 
al 84 del de Salvà, i a A. Pnzzanca, a la 11.

0 329 de 
l'avinguda del Catorze d'abril. · 

Per a construir cambres : A B. CalYet, en una casa 
de la plaça de Marià Brossa, i a E. Duran, a la n. 0 2r5 
del de la Diputació. .. 

Per a morlifirar obertures : A J. Ginestà, a la casa 
u. 0 244 del carrer dc Marina, i aS. Gisbert, ala n.0 l37 
del dc Borrell. 

Per a reparar soleres : A P. Carrançà, a la casa 
n.0 6.1 del carrer de Margarit; a E. Molina, a la n.0 580 
del dc Provença; a A. 1\íesi.re, a la 11.

0 66 del de Làuria, 
i nJ. Perr<·r, a la 11.

0 rrs del de Mru.ià Aguiló 
Per a arrebossat baixos : A J. Sardà, a la caso. 

n. 0 126 del carrer del Clot, i a T. Ventanachs, a la 
11.0 I o del de 1\Ionmauy. 

Per n repintar façanes : A ] . Elies, a la casa n.0 3 
de la ronda rle Sant Pere, i a L. Moutato, la del Teat-re 
Còmic. 

Per a ampliar babws : A F. Ferrer, a la casa u. 0 29 
del carrer de !,àuria; a M. Farrés, en una del de Vila
marí, i n I. Ubach, a la 11.

0 73 del de Marià Cubí. 
Per a reparar cobertes : A :M. Marl, a la casa u.0 23 

del carrer de Piqué; a L. Bn1si, a la n. 0 686 del de 
Provença; a A Juan, a la n.0 305 del de Còrsega, a 
Maria Fàbrega, eu nua de l'avinguda de la Meridiana, 
i a A. Ball art, a la n. 0 20 del pa'>Satge de Piqué. 

• disposicions oficials Publicacions 1 

En el diari oficial que més avall s'esmenta han apa
regut, en les dades que s'assenyalen, les insercions d'in
t.er~s municipal que hi són relacionades: 

BUTLLET1 OFICIAL 
DE LA GENEUALITAT DE CATALUNYA 

DIA 5 DE NOvE:O.IBRF.. - Publica un Decret apro
Yant les conclusions adoptades per la Comissió mixta 
de representants de la Generalitat i de l' Ajuntanl(mt 
de Barcelona, pc.r a la liquidació dels deutes i erèilits 
pemh.'llts entre el Gon:ru de la Generalitat i l'esmen
tada Corporació municipal. 

DIA 6. - Insereix una circular adreçada als Ajun
taments dc Catalunya, perquè adaptin llurs pressu
postos ordinaris a les disposicions del Reglament de 
funcionaris municipo.ls de Catalunya, del 27 de setem
bre d'enguany. 

- Per a coneixement de les pers:mes a les quals 
pngui interessar, publica dos edictes relacionats amb 
cÀ-pcdienls de quintes que iustrueix la Secció de Reclu
tQ!l\enl del Dh;tric1e VIL 

DIA 7· - .F.s fa pública 1.ma rectificació en les quan
titats fixades com a dipòsit proyisional en la subhasta 
anuncíada al Butlletl Oficial n.0 292, relatives a sub-

núnisiramcnt. de la Colònia Industrial de Nostra Dona 
de Port i de l'Asil det Parc. 

- PubLica l'exb'acte dels acords presos per la Co
missió de Govern Municipal durant la segona quinzena 
del mes d'agost del 1935. 

DIA 8. -Significa que, per la Comissió de Govern, 
ha estat aprovat el projecte per a treure a subhasta 
les obres de reparació del servei subterrani de la plaça 
d'Urquinaona. 

- )fanifesta que per la Comissió de Govern fou 
pres l'acord d'obrir una informació pública, pel termini 
dc vint dics, sobre el projecte de rectificació de la nu
meració del carrer del Clot, des de la plaça de les Glò
ries Catalanes al carrer d'Estévane.z, i del de Margenat, 
des del de Sarrià al de Celsus. 

DIA fJ. - Anuncia que la Comissió de Govern acor
dà obrir informació pública, pt?-1 termini de vint dies, 
sobre els projectes cle rectificació de la numeració dels 
carrers de Freser, des del Dos de maig al de les Navas 
de Tolosa; del dc Verdi, des del de Sant Salvador al 
dc la bahada dc Brist; del carrer d'Evarist Arnús, 
des del de Joan Gii.ell al de Guitart; del de Pedrell, 
des del dc Catnp a la rambla del Carme!; del rarrer de 
Ca l'Alegre de Dalt, des del de Sabí d'Arana al de la 
Salut; de In plaça de Gironella, del carrer del Dant, 
i del de Tabern, des del de Madrazo al de Copèrnic . 

.. 

I 
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Vària 
BASES PER A LA TR~MITACIÓ DELS EXPEDIENTS RELATIUS A LA CONCESSIÓ 
DE PERMISOS DE CANALITZACIONS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT EN LA VIA 
PÚBLICA, APROVADES PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EL 6 DE NOVEMBRE DEL 1935 

1." J,es empreses concessionàries de serveis d'aigua, 
gas i electricitat que hagin de realitzar obres en lA. via 
pública per a la instal·lacló rlels serveis corr<>sponents, 
i que representa la necessitat de remoure els paviments 
dels carrers amb l'obertura de rgses, cambres soter
rànies, etc., etc., ho demauarau a l'Ajuntament, mit
jançant instància adreçada al senyor Alcalde dc Bar
celona, acompanyada d'un pla indicatiu dc les obres 
a realitzar, aL-.cl com de les característiques del ser<:ei 
q~te es tracta d'establir, que es presenta per quadru
plicat.. La instància i plaus es presentaran al Registre 
General de Secretada en la forma acostumada. 

2. ~ El Registre General de Secretaria pas.c;arà la 
instància a l'Agrupació de Vialitat, mitjanç:u1t decret 
redactat en els següents termes: 

t·Passi a l'Agrupació dc Vialitat, als efectes de la 
tramitació reglamentària prevista en les bases aprQ
vadcs per la Comissió dc Govem en sessió del ..... 
de ......... (ací la data d'aprovació d'aqncstes bases). 
= Barcelona, ... .. de .......... del ..... = P. 0., El Se-
cretari.• 

3-~ J.'.\grupació de Vialitat infonnarà sob1·c la pro
cedència de la concessió del permís, eu el que faci re
ferència a les urbanitzacions existentc; o projectades, i 
assenyalarà les condicions que, pel que afect.u a la cir
culació, haurien de complir-se; al matelx temps fixarà, 
en el full de valoració dc drets, l'import de les quan
titats qne en concepte de reposició i conservació de 
paviments hauran d'és.<>cr ingressades pel peticionari, 
als efectes del preYingnt en l'Ordenança fiscal n. 0 3 

- vigent. Un cop eYaquat. 1quest informe, passarà l'ex
pedient a l 'Agrupació d'Obres del Subsòl, ats efectes 
del J)rcviugut en la base scgüe¡tt . 

·l·n Hl cap de l'A~n\pacl6 d'Obres clcl Subsòl re
dactarà l'itúorme que reglamentàriament signi pro
cedent, i fi:..:arà en el mateix informe les quantitats 
que per drets de t=~ernús correspongui abonar a l'Ajun
tament, ahí com per concepte de cànon d'ocupació de 
via ptíblica, quan sigui procedent. En l'esmentat iu
forme batU·à. d'indicar-se el termini de temps que es 
concedeix per a l'execució de les obres i l'obliwtció de 
què, abans de començar-les1 haurà de reeàbar el peti
cionari, de l'Agrupació dc Vialitat, l'assenyalament de 
dia i hora en què podrà començar-les, així com es tra.ns
criuran les prescripcions assenyalades en l'informe emès 
per l'Agmpació de Vialitat. 

Del full de taxació o•nplert s'enviarà una còpia al 
petidonnri, amb una diligl.:ncia perquè siguin ingres
sades les quantitats indicacles a la Intervenció 1\oinni
cipal d'Ingressos, per tal qne sigui efectuat. l'ingrés, 
donant compte al cap de l'Agrupació d'Ohres del Subsòl 
quan s'hagi verificat aquest. 

s.11 Un cop Yerifical. l'ingrés, i notificat per la In
tervenció a l'Agrupació d'Obres del Subsòl, serà emiat 
l'expeclieut a la Secció de Foment, als efectes de la 
concessió del permís. Dc l 'acord o decret de concessió 

d'aqt.est permís es donarà trasllat a l'interessat i als 
caps de l'Agrupació de Vialitat i del Subsòl; al mateix 
temps es lliuradt l'e..xpcdicut. a aquesta darrera oficina 
facnll.ativa, per tal dc procedir a la liquidació defini
th·a de drets. 

6.& Atorgat el permfs, i quan la Companyia inte
ressada manifesti que està disposada a començar l"obra, 
es fixarà per les Agmpacious facult&tives esmentades 
el dia i hora per a començar les obres, aix1 cou1 el ter
mini Jnà.:tim per a acabar-les completament. Un wp 
acabades les obres, es procedira" per l'Agrupació d'Obres 
del Subs01, a la liquidació definitiva dels drets dc permís 
i cànon d'ocupació de via pública, la qual serà tl"amesa, 
junt amb l'expedient, a la IutcrYenció Municipal, als 
efectes procedents. 

7·" Transcorreguts tres mesos que s'hagin realitzat 
els treballs de reposició de paviments, es procedir:\ per 
l'Agrupació de Vialitai, de conformitat amb l'art . ..¡. t 

de l'Ordenança fiscal 11.0 3. al reconeixement c.lds pa
vhucnts i recepció, si procedís, de les obres, i s'estenil:rà 
la corresponent certificació, la qual serà tramesa a la 
Intervenció perquè pugui fer la de\olució de la quan
titat inRressaàa en concepte de reposició i conscn·ació, 
prèvia deducció de la que procedeix a tenor del pre
vingut eu la dita Ordenança. D'aquesta certificació 
s'envia còpia a la Secció de Foment, a l'objecte d'u
nir-la a l'expedient, el qual quedarà conclí1s i arxivat. 

s.n En el cas de desistir de l'execució dc les obres 
d'instal-Jació d'alguna conducció que s'hagués sol·licibt, 
hanr<\ de formular-se la reu(mcia per instància, la qual 
serà presentada al Registre General, qnc la trametrà 
a. l 'Agmpa.ció d'Obres dc.>l Subsòl, qui, \UI <'OP informada, 
la traslladarà a 1' Agrupació de Vialital, la qna1, amb 
l'informe corresponent, l'enviarà a la Int.ervcncló Mu
nicipal per als efectes dc donar consignació tu aque1ls 
casos qnc procedeixi el retorn de quantitats, i l'ex
pedient passarà a la Secció d"Hisenda per a!'SOiir l'a
provació de la Comissió de Govern. Després d'aquesta 
aprovació, la Secció d'Hisenda trametrà l'expedient a 
la Secció de Foment degudament diligenciat., i trametrà 
a Intervenció el trasllat dc l' acord, perqltè pugui fer 
el pagmneut o cobrament de l'esmentada liquidació, i 
es notificarà a la Secció cle !~oment l'ltan~r-sc verificat 
el elit cobrament o pagament, per a ésser mlit a l'ex
pedient. 

Basr transitèn·ia. - Les Companyks d'aigua, gas i 
electricitat podran, si abd ho desitgen, coustitnir a la 
Intervenció :Municipal uu compte corrent. especial, als 
efectes dels pagaments i cobraments dc les quantitats 
que p~r drets de permisos i reposició de paviments li 
siguin fixats per la concessió d'aquests permbos, en el 
qual ens la Intervenció es limitarà a notificar els •abouos• 
i •adetvlos• corresponents. Aquest sistema solament 
s'cplicarà quan el saldo del compte corrent sigui su
ficient, i les Companyies hauran d'ingressar les quan
titats necessàries, al tal efecte. 
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Noticiari 
PROVElMENTS 

El dia 5 dc novembte fou celebrada subJ1asta al més
dient dc les parades qne tot seguit es relacionen, cor
responents als Mercats que es cousignen. L'acta fon 
presidit pel Conseller senyor M:acmel Rovíralta, i C1'l 

donà fc el notari senyor Francesc Figueras. 

Nilm. 
de lc' 

par .. lc• 

7'137 

J87 

172 

Tipus de Tipus 
subhast:. obtingut 

Jllercat de Sant.a Caterina --¡;¡¡;¡¡¡; P<ul/4-

Pilar Royo, Ous ........ . ...... 300 300 

,V!erwt de la Barcclo11eta 

Plàcida Diaz, Ous .............. 300 300 

J1ercat de Sant _-l¡¡dreu 

Dolors Casals, Ous .... . ...... .. 250 250 

ACTES ALS QUALS HA ASSISTIT 
EL SENYOR ALCALDÈ 

O BÉ HI HA ESTAT REPRESENTAT 

DrA 27 n'oc·runRE. - L'Excm. Sr. Alcalde delegà 
la seva representació al Conseller senyor Agustí C11lilla 
per assistir a tUl concert organitzat per La 1\!utualilnt 
Barcelonesa, amb motiu del tercer Homenatge a la 
Vellesa, el qual tingué lloc a l'Ateneu Obrer Marliuenc. 

- !)Excm. Sr. Alcalde delegà la seva reptescutadó 
nl Conseller senyor Francesc de S. J aumar de Bofarull 
per as.c;ístir nl festival artistic que tingué lloc al Teatre 
Rouwa a benefici dd Grup 1\Iutualista de 1'.\ssociació 
Obrera dc la Premsa Diària de Barcelona. 

DL\ :!8. L'Excm. Sr. Alcalde delegà la senl rcpre-
~entació al Conseller senyor Francesc de S. J aurnar dc 
Bofarull per assistir al sopar d'homenatge i imposició 
dc les insígnies d'oficial de la República a :\Ir. Horen, 
dc la <..:asa Hispano Fochs Films, que tingué lloc a l'Ho
tel Ritz, organitzat pels Empresaris de Cinemes dc 
Barcelona. 

Dl.\ 3 r. - L'Excm. Sr. Alcalde delegà la se\" a re
presentació al Conseller senyor Jordi de Camps per 
assistir a la sessió pública inaugural de l'any acadèmic 
del 1935-1036, de l'Acadèmia de Ciències i Arts de llar
cdona. 

OBJECTES TROBATS A LA VIA PúBLICA 

Heus nd la relació dels objectes que han estat tro
bats a la \'in pt'tblica durant el mes d'octubre, els quals 
han estat dipositat'! a la Majordomia Municipal a dis
posició de lt>s persones que acredíiin que n'etell llurs 
posseïdors: 

Docmuen t. a nom d'E. Llopis; passaport a nom de 

Fílomettu :-;ors; abric d'home; documents a nom de 
Marià Garcia; maletf contenmt diverses fiàmbreres; 
cartera dc pell contenint docmuents; cartilla militar a 
nom d'AHons Angel; paquet de boates; medalla nw.b 
pedres i una cadena; bossa de tela coutextint documents 
a nom de Teresa Colomé; capa impermeable de nen; 
un terme; clauer an1.b sis claus; clauer amb una clau; 
clauC'r amb nou daus; clauer amb dues claus; tres cor
bates; carnet dc conducció a nom de Francesc Gilabe~t; 
documents a nom d'Autoni Rivera; dos bastons i uu 
paraig.iies; clauer amb vuit claus; cèdules a nom de 
Joaquima Costa i Teresa Romero; cartera. amb docu
ments a nom dc Ramon Koguera; portamonedes amb 
metàHic; cartera amb documents a nom de Josep Tor
rent; cartera. amb documents a nom de Francesc Picó; 
cartera amb documents a non~ d'Enric Botella; abric 
dc nen; abric dc senyora i un suèter; cartera amb docu
mt:Pts a nom de Francesc Hernàndez; dos carnets a 
nom dc Ferran Sautamaria; document a nom de Pilar 
J,uco; portamonedes per a senyora, contenint un clauer 
amb quatre claus i 1uetàl·lic; un braguer; cartilla mili
üu· a uon.\ dc J nlià Ray; documents a nom d'Eduatd 
Iglésias; rut doble metro; portamonedes per a senyora 
amb meíàl-lic; cartera de pell per a senyora amb me
tàl-lic; document a nom de Josep Ciòrdia; una clau i 
una èadena dc ferro i ttn cadena.t. · 

PERMISOS PER A INSTAVLAR 
APARELLS INDUSTRIALS 

Rens ací les relacions de les deJnandes de permisos 
que, a ac1uest ti, han estat presentades a l'Ajuntament: 

Esteve Saló, un electromotor a. la casa n. 0 
220 del 

carre, de I~rovcuça. 
Vídua dc Llills Ta~o. substituir di•ersos ekctrc

molors i iustnHar tUl muntacàrregues a la casa 111~
mt-ros 2 r i !3 del carrer de l'Arc del Teatre. 

T. 'l'enas, un aparell antoclave a la casa n." 33 del 
carrer rlc Foutrodona. 

Tomàs Bosc..1, un electromotor i nua cambra ue 
trcd a la casa n.0 13 de la plaça de F. I,esseps. 

I,le6 I.ozano, tres electromotors a la casa u. o I 51 

del carrer dc l{oger de Flor. 
Joan Bertran, snbs1itnir diversos electromotors a 

In casn n . ' 33 del carrer de Ferrau 1'urné. 
P<·re llcrgonzini, substituir U11 electromotor a la 

en sa 11.0 tJT ,¡ del C:ltTC'r del Consell de Cent. 
Chcrnlrosa !bètica, S. A. , diversos electromotors a 

la casa n.8 3 i 5 del ca,rrer de Do!1avista. 
IIipòlii nenevert, 1ma caldera de calefacció a la 

casa 11. 0 ó51 de l'a,•inguda de les Corts Catalanes. 
Elcclrolurl!, S. A., un electromotor a la casa 11.

0 cz.¡ 
del carrer cl' 1\ribnu. 

l\Iatt·ri~:s Colorants, S. A., diversos ele<:tromotots a 
la ~·rum u .. 766 dc l'avinguda de les Corts Catalan~!'\. 

lmp. C&<o de Caritat 


