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Any XXII 18 de novembre del 1935 Ntim. 46 

Comissió de Govern Municipal 

Fou celebrada se~sió extraordinària e.} dia 12 dc no
vembre 1\ota la presidt:ncia de l'Alcalde interí, ¡;enyor 
Francesc de S. Jaumar de ·Bofarull. Hi assistiren 
el:> Conseller,; Regidors senyors Ulled, Codolà, Viza, 
BaLtsili, Coll i Rodés, Farrero i .Santacana. 

!\.provacla 1 'acta de la .sessió anterior es tractà de1 

l'ou celebrada se..o:;sió el dia 13 de Hovel\lbre sota 
la prcsi'<ll.·ucia dc l'Alcalde iuterf, senyor :Francesc de S. 
Jaumar tlc Bofarull. Hi assj.stiren els Consellers se
nyors Jesús Ulled i Altenlir, ·Ramon CoU 1 Rodés, 
Joan \Ïi'.a i Cahall, Josep Codolà i Gualdo, Josep 
Farrcro i \ïu, •Andreu Bausili 1 Sa1uomà i Francesc 
Santacana i Romeu. 

~'hi adoptaren els acords següents: 
.\provar 1 'acta de la sessió extraordinària del dia 4 

del mes dc noYcmbre i la de l'ordinària de1 dia 5 del 
mateix mes. 

R~soldre que la Ponència que s'ha de constituir 
per e,;tudiar el Contracte de neteja amb el Foment 
d'Obres i Construccions estigui formada pels senyor¡; 
Presithmts dc les Comissions consistorials d'Hisenda, 
Eixampla, Foment i Go\"ernaci6, i, a més, pels Cou
sdlcrs senyors •Bausili, Torras, Domèuecb i Cascante, 
i que .sigui conmuicat aquesL acord als intere;;sats, a 
fi que la Ponència pugtti començar a funcionar amb la 
major urg"l:ncia. 

-.nonada lectura d'un certificat del senyor sccrcla· 
r.i dc la tCoplissió ifn"'pectora interina de l'Oficina Locn·l 
cie Col·locació Obrera (Borsa !Moutüeipal ue 'l'rcball), 
sobre l'actn de In -reunió celebrada per aquella Comissió 
('1 l9 'llc setembre pro]Jpassat, en la qual consla el 
nomenament dc cJircctor dc la !Borsa a faYor de Lluís 
Rojas i .\.-s~ns, per haver estat destituït el que venia 
exerdut aque:;l càrrec, Fra11cese Cañadas, s'acordà ator
gar un ,·ot de confiança al Conselle1· senyor BausiJi 
perqul, d'acm·d amb e-1 senyor Conseller de Tmball de 

Projectt> de Pressttposl per al proper exercici de-l 1936. 
S'acordà tornar a reunir-se el dilluns vinent per a 
continuar ocupant-se d'aquest assumpte. 

Finalment, fou aprovat el ·dictamen de presentació 
rkl l'ressuposl d'Eixampla, el qual serà discutit en 
Ja sessió del tPle del dimarts proper. 

la General itat de Catalunya, pugui arribar-se a uua 
solució en aquest assumpte. 

Tenint en compte el que eu una comunicació 
significa l'enginyer cap de Serveis Tècnics, manifes
tant que re;;ulta insuficient el termini d'un mes asse
uyalat per .Ja Comissió de Govern per a realitzar els 
treballs extraordinaris inherents a la redacció dels pro
jectes que han d'executar-se amb càrrec al pròxim 
Pressupost exb·aordinari i d'altres d'ordre interior, 
fora dc les Oficines municipals; i demanant que, per 
tal que puguin ésser acabats per com;plert els esmen
tats treballs, sigui ampliat el termini fi."""at per la 
Comissió dc Go\·ertt fins el 31 de desembre d'aquest 
any, s'acordà aprovar la suggerència, i passar~la a Ja 
Comissió de Foment perquè pugui prendre les mesures 
d'execució que aquest acord comporta. 

- Douar-.st: per assabentada d'un document, sota
.;ignat per di\•ersos ciutadans barcelonins, contriobuents 
eh! la Ind.ústria i e-l Comerç, referent a 1a subvenció de 
l'r\juutament nl Cran Teatre del 'Liceu, exposant l'o
pinió .llur que HO .ha de subvencionar-se un teatre 
que funciona eu les condicim1-s que detalle11, i que gau
deix d'altres beneficis concedits per l'Estat, com és 
el d'ef'tar exempt del pagament del Timbre. 

- •l'restar l'aprovació a una proposta del Conseller 
senyor Mi¡¡;erachs, Jutge instructor en l'e:.,.1pedient incoat 
nJ funcionari senyor Llills IPons i Rius, interessant 
qne ~igni prorrogat per vint dies el termini que asse
nyala el Reglament General d'Empleats; i que s'aixe
qui Ja suspensió d'em ple u i sou al funcionari esmentat, 

' 



762 GASETA MUNICIPAL DE BAR(ELONA 

per a no excedir els dos me6os reglamentaris, quedant, 
amb tot, subjecte a les resultes que es derh·in de 1'ex
perlient que se li segueix. 

- Encarregar al funcionari Josep .)[.• ,Payà, a més 
dc la funció del 'Xegociat de Contribucions d'Eixampla, 
la de servir de llaç d'unió ~ntre la Secció d'Hisenda 
dc 1',.\juutam~nt i la Delegació d'Hisenda de l'Estat 
en tol allò que :-;iguin relacions tributàries dc les ma
tè•riL'S ell contacte amb això, i, a més, del seu despatx, 
en tindrà un nitre eu l'edifici de la referida Delegació 
d'Hisenda, prl:via aquiescència del ~enyor Delegat dc 
la prvvíncia, per a poder deseuvolupar la tasca que 
sc 1 i .con tia. 

- Disposar que el funcionari Agusti Esclasans si
gui traslladat a ·la Secció de Cultura, a les ordres di
rectes del senyor Senaclara, perquè el destini a1 servei 
que ,;igui mé6 adient. 

- •Rl>Solclrc que l'escriYent Francesc àiata, que figu
r;wa ad<;crit al IA\boratori del Departament de Circu
lació, passi a prestar els seus sen·eis al Xegociat 
d'Impo,;tos Directes. 

\cccdir a .]a instància del Conseller Regidor se
nyor Coll i Rocl~.s, com a Presi'dent de la Federació dels 
:\lurücipis Catalans, en la qual demana que li sigui 
facilitat a l'csmçntada entitat el Saló petit del Con
sistori per al dia 2-1 del corrent, a les deu del matí, 
per tal de poder-hi celebrar les _\ssemblees ordinària 
i extraordinària d'aquella Federació. 

GOVERNACió 

CEN'DR.AL 

Jubilar ol peó dc ll3rigades en funcions d'ordeuattça 
Joaquim Buxó i 'Muni, per Jer -més d'un any que no 
presln scn·ci per trobar-se malalt, amb l'haver passiu 
mínim anna) dc 1,825 ptes., que s'aplicarà a Ja part. 4·" 
del Pressupost vigent. 

- .\honnr a Antònia TeL'(.Ïdor i Requesens, vidua 
del guàrdia urbà, jubilat, ~)Iiquel Peirats i Roselló, 
la pensió anual d'import t,OJI'3.3 ptes.; desestimar la 
pelició del fill, Josep IPeirat.s, per no ésser reglamen
tària, i abonar la quantitat esmentada amb càrrec a 
la parl. 5·" del Pressupost vigent, a comptar del 1.r 

d'ago:;t proppassat, i la paga del mes de juliol darrer 
en què Ya m(,rir el causant. 

- Sali,;fer, des del 1.• d'ag-ost proppassat, a Carme 
La \'iga i , \lquczar, vfdua del -sargent de la Guàrdia 
Urbana tCandi CasauoYa i Alveró, la pensió anual 
<l'import 4,II7'44 ptes., amb càrrec a .}a part. 5.• Clel 
Prc.s;;uposl Yigeut, i la paga del mes en què va morir 
d cansant. 

- Abonar a J\[aria >\Ioliua, vidua del fosser Per
fecte Iturbe i ra~onal, la paga <lel mes d'octubre prop-
pas;;at c11 qllè va morir el causa11t, i una altra en con
repte dc gràcia, t¡uc e" &"ltisfarà amb càrrec a la par
litlo S." del 1l'rcosLtpost vigent. 

- lf\ati~fCJ· a Teresa Gàlvez i Garcés, filla, casaaa, 
del guàrdia uvbà, jubilat, .S~111ls Gà}vez i Pérez, la 
01aga del mes d'agoot proppassat en {jUè va morir el 
c-ausant, i una altra en concepte de gràcia, que s'abo
narà amb càrrec a la part. 8." del Pressupost vigent. 

- Abonar a Jo;;ep Romagosa i Piera, amic del mosso 
auxiliar de ((\!creats ;)Iiquel Icart i Brisa, Ja paga del 

mes dc maig proppassat eu què va :morir el causant, 
per ha,·er bestret les despeses de la darrera malaltia 
i enterrament del susdit funcionari, amb càrrec a la 
nòmina d'aquell mes, o de Cabals especials si ha estat 
reintegrada. 

- Satisfer a Joan TeL"X.idor i Cavallé, nebot de la 
pensionista Carme Teixidó i Miró, Yidua del guàrdia 
urbà ,Ramon :\Iasdeu i Carim, la paga del mes de 
juliol proppas:lal en qu~ va morir aquesta, per haver 
bestret les despeses de la darrera ma1altia i enterra
ment, amb .càrrec a ·la JJòmina del susdit mes, o de 
Cabals especials s i •ha ~tat reintegrada. 

- •Concedir a Elena IMartfn 'i· .Pérez, mestressa 
pnrntlista, llicència amb tot el sou des que enlri en 
el vuiïc me,; d'embaràs •fins qua1:auta dies deS¡prés del 
desi! i u ra mcn t. 

-'Disposar el reingrés de Ferran Carroggio i 'Mun
ladas en el càrrec d'oficial tercer d'Oficina de Districte, 
per ésser el número T dc ·l'escalafó d'excedents amb 
dret al reingrés. 

-.Accedir a la petició de Josep Campos de Espa
dns, secretari de l'Oficina :\Iunicipal 'del Districte V, 
perquè ciC li reconegui els Yuit anys de la carrera d'ad
\"Ocat per a computar-lo,; amb els anys de sen·eis 
municipals, al.; efectes de1s drets passius. 

HIGIENE I SAJ\'ITAT 

Autoritzar Per.: ,.-\nuengol i Segués per continuar 
tenint ol .seu uom e.l corral de yaques iUstaYat a ~a 

casa de camp de la seva propietat, antigamcnt asse
nyalada amb el 11. 0 •¡S del carrer de Sant Andreu. 

- l)cscsti mar la instància de Josep Picola i Blau oh, 
soJ.IicitanL pcnnis per criar porcs a la Torre ICancras, 
del carrer dc Venczttela. 

- A,provar la relació justificativa de la inversió dc 
les 4,000 plcs. cleslina.des a atendre els pagaments de 
:o;ocorsos fets per la Secretaria particular de 1' Alcaldia. 

,\SSOJ\IPTES GE~ERALS 

Concedir a 1'.-\ero Club de :Catalunya, Billar Club 
)[artincnc i Cenlre 'Popular de Sant Andreu Jl)rernis 
per als acte_.,; que organitzeu, de Yalor total 350 pte6., 
i aplicar la des-pesa a la part. 449 del Pressupost 
vigent. 

- Accedint a .Ja instància de la Germandat La 
)futualitat Barceloneta, contribuir amb la quantitat 
de 100 ptc:,;. a l'homenatge que dedica a la vellesa, i 
aplicar la despesa a la part. 441 clel Pressupost vigent. 

Desi~nar els Consellers Regidor~ senyors Frances~.: 
.Sanlaeaua i Romeu i Joan B. Viza'i Cab(l.lll, i en sttbs
tituci6 tl.'o.'qttesls eu els casos d'absència o ma1a1tia, 
els B~uynrs Josep tFarrero i Viu i ~osep Codolà i Gual
do, t)lCl' for111ar .}a mesa encarregada d'oll1'ir els plecs 
i fer l'adjudicatió ptovi~ional de la subhasta relativa 
al provcïme11t dc carn de vedella, carn de moltó, cau
salada (grassa i magre), butifarra negra i salsitxes a 
l'Asil municipal del Parc. 
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- ::\omeoar els Consellers Regidors senyors F. San
tacana i Romeu i Joan ,B. \ïza i Caball, i en substi
tució d'aquesls en els casos d'absència o malaltia, el,; 
senyora Josep Farrero i Yiu i Josep Codolà i Cualdo, 
per formar la mesa encarregada d'obrir e1s plecs i fer 
l'adjudicació provisional de la subhasta relati,·a al·pro
veïment dc carn de bou, carn de moltó, cansalada i 
hutifarra negra. 

FOl\lENT 

O.BRBS PúBLIQUES 

J,l inrnr un crèdit c1e s,oÒo ptes. :a l'oficial segon 
del Negociat de Majordomia, a disposició de l'c'\gru
pacló d'Enginyeria Industria-l, per tal de ¡procedir a 
l'adquisició del combustible per al se1·vei de calefacció 
de J¡;s dependències nnmicipals, i aplicar el susdit im
port a Ja part. 95a del •Pressupost vigent. 

- Tornar a la casa Fills de Joaquim Jover la fiança 
de 625 ptes., dipositada a la Ca'ixa ~Iunicipa-1 per a 
garantir el compliment de les condicions establertes 
en el concurs print per al subministrament de fusta 
per a ls Tallers t)f unicipa1s. 

- Apro\·ar el compte ¡presentat per Ja Companyia 
Tdefònica •Nacional, d'import 188'85 ptes., relatiu a 
les altes i trasUats dels aparells telefònics que en aquéll 
es relacionen, efectuats durant el mes de setembre 
darrer, i aplicar l'esmentat import a la part. 99 del 
Pressupost vigent. 

- ICom a resultat del coucurt> privat celebrat per 
a l'ampliació de l'enllumenat elèctric dels Quartereta 
dc 1Sant Andreu i Horta, encarregar l'esmentada obra 
a Salvador Coromina per Ja qttantitat de 260 ptes., 
que s'aplicarà a la pa-rt. 416c del Pressupost vigent. 

- Destinar un crèdit de 3,500 ptes. per a atendre 
les despeses que ocQISiouarà el canvi de ~es (Peces des

gnstades o avariade.; eu )es iustallacions cle cale(acció 
de diverses dependències 1nuuicipals, i aplicar el susdit 
imporl a la part. 95 del Pressupost vigent. 

- Accedir a la 11etició formulada per Allua Elias 
i Bragulat, en nom i representació dels copropietaris dc 
la pluma d'aigua de 1\Ioutcada qu-e assorteix la casa 
número 10 del passeig de Gràda, 1 per Carles Sau
pons i :\fariana, en la seYa instància de 3 d'abril darrer, 
i permetre la venda de la dita ploma al senyor Saupous 
per a l'assortiment de la finca n.0 24 de la Via Laietana, 
i disposar que la susdita ploma d'aigua de ~Ioutcada 
inscrita avui amb el n.0 534 eu el Registre :\lunicipal 
d'usuaris a nom d'Ignasi Elias, s'inscrigui a favor de 
les hereves de Rosa Elias i Bragulat, Rosa i Maria 
Salisacl1s 1 Elias. 

- Desestimar la instància de Josep Costa i Roca, 
per !a qual interessa el trasllat de la font pública 
existent a la casa de Ja seva propietat n. 0 32 del carrer 
de 1a Unió. 

OBRES P.ARTTCUJ,_>\'RS 

Atorgar permís à Lluís tAdelantado, gerent de Ja 
raó social Patents i Procediments Adelantado, S . A., 
per a t-raslladar un electromotor i installar-ne tres al 
caner dc Llull, n .0 220, i disposar que es torni a la 
susdita rnó social, eu la persona del seu gerent, la 
quantitat de 64 ptes., que és la diferència que resulla 

dc la òc 3Ï9 ptcs. que fou pagada en concepte de drets 
provi:;ioua1~, amb càrrec al cap. XJX, artic1e únic, del 
l'ressu post vigent. 

- Concedir pamís a Lluís Fernando i Piloo per 
ínstallar cinc electromotor;; i substituir-ne un a la 
casa n.0 57 del carrer de Calàbria; i tornar-li la quan
titat de ..¡6 ptes., que és Ja diferència que -resulta de 
la ,pagada ca concepte de drets proyisiouals, amh càrre_c 
al cap. xrx, article únic, del Pressupost vigent. 

- Tenir ·~[arcelli lnsensé i Domèuech per de6istit 
del penols que Ml·licità per rebab\:ar la >oravia d'en
front la casa 11.0 2 de la 11laça de Sant Vicenç. 

- Ordenar a ~faria Sañudo qlle suspengui tot se
guit el funcionament c1c1 forn que destina a coure pa 
i que ha construït a Ja casa n-0 184 del caner de Bcr
traJt, ~ense haver obtingut el c01-responent pcrmls, i 
que, dins el termini de quinze dies, procedeixi a l'cn
clcrroc dd forn de referència, i imposar-li una multa 

de 250 ptes. 
-:Per haver Tomàs !Barri pr-esentat l'escriptura 

in,;crita al •Rcgi.;;tre de la Propietat, acreditativa dc la 
renúncia que fa a tota meua d'indemnjtzació per lc~ 
obres de reforma, ampliació i addició d'un pis a k>s 
case.- 11.• 45 i 47 del carrer d'Horta, cantonada al de 
Castelló de la Plana, i eJ compromís d'enrunar-les ¡p,el 
s<.:u compte quau ]' •. \juntament així li ordeni, en la 
part afectada de no\·a línia, i ha\"er efecluat també el 
pagament dels drets de permfs, resoldre que quedi 
scu~e efecte la suspensió ordenada pel Sen·ci d'Edifi

cació ·Particular. 

PRESSUPOSTOS, CRÈDIT I TRESORERIA 

RRBSSUP.QSTOS 

Trepanar el títol i e\ full dc cupons de l'emissió dc 
l.' d 'agost del 1918, sètie_lB, u. 0 371719, que ha presen
tat >Segottd A lvarez i (Rodríguez, i disposar que sc li 
lli u ri un nou exemplar, amb el corresponent full dc 
cupons; i llimar-li un nou exemplar amb cupó cor
t·csponcJtt al 30 de juny del corrent any, amb un dels 
im.presos que sense numerar té en custòdia la Diposi
taria ~lunicipal per a casos semblants, i encarregar 
a l'Institut Gràfic Oliva de Vilanova la impressió del 
número corre<;ponent. 

- Per aparèixer consentida la denegació tàcita de 
};;s reclamacions formulades per Joan Sabater i Palo
mera, Companyia dels Ferrocarrils de ::\1. S. A. i 
Foment d'Obres i Construccions, -8. A., fent diferents 
re,;crvcs sobre abonament d'interessos dels crèdits que 
els ·havien estat fets efectius, de conformitat amb les 
normes del Pressupost e,.-,¡:traordinari de liquidació dc 
crèuits del 1934, resoldre que les taJs instàncies siguin 
arxivades ¡ i desestimar la instància de Foment d'Obres 
i tConstruccious, 6. A., en la qLte sollicita la notificació 
dc l'acord de la Comissió gestora del !Pressupost cx
lraordinarí de liquidació de crèdita del 1934, per no 
constituir el lal acbrd acte adnúnistratin reclamable, 
i per ésser contràncs a actes propis realitzats lliura
ment pel reclamant dues instàilcies seves del 23 d'a
gost del 'l935, ai.xi com 1~ presentades posteriorment. 

- IPer ésser la sol.Jicitud d'Elias Obercie contrària 
al qnc és disposat en el paràgraf segon de l'art. 347 
clcl Codi de Comerç, 'desestimar la seva instància, en 
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la que sollicita que sigui susp~ el pagament del 'i'5 1per 
100 del crèdit que l'esmentat senyor ostentava contra 
l'Expo.-.ició Internacional de Barcelona 1929, i que 
\'a cedir en el s.:u dia en legal forma a Joan Prats. 

- :\pareixent ja satisfet per 1'.\dministració muni
cipal el crèdit de 402 ptes. amb què Josep Torres i 
Vilano,·a figura,•a en la relació de creditor~ de l'Expo
sició Internacional de Barcelona 1929, anex al Presu
post extr:wrdinari de liquidació de crèdits del 1Q34, 
per haver estat ja satisfet el .tal crèdit pe1· l'Ajuntament 
dc tBarcelona, disposar que sigui donat de baixa de 
l'esmentada relació de creditors, a tots els efectes legals 
procedents. 

- •1\lantenint-~;e l'acord de la Col11issi6 de Govern, 
del 25 dc setembre d'enguany, pel que va ésser xifmt 
definitivament en '17,489 .lires e! crèdit que :\liquel 
tBlay ostentava contra 1 'Exposició Internacional de 
Barcelona 1929, amb desestimació de la resta de les 
seves reclamacions, d'import 44,.569'52 lires, desesti
mar el recurs dc reposició interposat contra el tal 
acord, p<!r no aparèixer cap nova àiiegació de dret que 
variï la situació Jega! pre-establerta. 

HISENDA J 

PRESSUPOSTOS .. 
Disposar que 1'.\lcaldia s'adreci a1 senyor Dele

gat d'Hisenda donant-11 trasllat de la sollicitud de la 
Caixa de ·Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi, dc 
retorn de la quantitat de 2,400 ptes:.> import del des
compte del 1'20 per 100, en concepte de l'impost sobte 
pagaments, retingut en ésser-li lliurada la suma de 
200,000 pte;;., en pagament de part de l'avaluació de 
ln fil!ca Il." 1¡ del carrer de Xuclà, perquè vulgui 
facultar l 'Ajuntament per fer el retorn de l'esmentada 
suma, o adnpli, per si matei..x, les mesures necessàries 
1perquè l'F.<>tnt n:integri l'esmentada quota ingressada 
ja al Tresor. 

- :\provar el;; següents comptes: 
De Joan >Capdevila i •Rauricb, d'import 154'50 ptes., 

que ;;'aplicarà a la part. 144 del Pressupo¿;t vigent, 
relatiu al s-ubministrament de trenta raimes de paper 
amb <kstinació al ~egociat de Pres:>uposto.o;. 

Dc la Casa Tintoré, <l'import J:35 ptes., que s'apli
cara a la part. 14.¡ dd Pre;;supost -vigent, pel submi
nistrament de màquines de cosir papers amb destina·· 
ció al Xcgociat de Pressupostos. 

De la Llibreria i Papereria Alegret .i Llui:h, d'im
port ¡o'6o pt..:s., que s'aplicarà a la part. 144 del Pres
supost vigent, pel .subministrament de materials d'ofi
cina amb destinació al Xegociat de Pressupostos i a Ja 
Secció d'Hisenda. 

De la 'Casa Gastetner's, d'import 24'6o i 9<> ptes., 
que s'nplicaran a la part. 144 del ·Pressupost vigent, 
pel sulnninislrnment de vernís corrector i per a la des· 
pesa relaliva a la neteja de l'aparell Ge.stetner's. 

- Donar per acabat l'expedient governatiu instntït 
coutra el caporal dc la !Policia Urbana Josep lVI.a Parés 
i l,eyes, Cll de¡puració de les responsabj}jtats que hagués 
pog.ut contraure amb motiu del,; sncccssos ocorreguts 
el 6 d'octubre del 1934, amb els pronunciaments a fa
vor del funcionari esmentat, per no deduir-se'n cap 
responsabilitat sancionable. 

- \ïsta la petició dc 1'~-\ssociació de Yenedors del 
:\fcrcal del Xinot, en sollicítud que es deixi seMe efec
te el can\"Ï dc categoria a:;signat a }'esmentat :.\Iercat, 
i atcnt-nt, en part, l'expre;;;;ada petició, modificar Ja 
prdcn:;ió dc l'êntitat de referència en el sentit que 
l'augment que 1·cpré;;cnta el lhguer de les parades, 
amb motiu de l'aplicació de la categoria que actual
ment té a,;signada en la pròrroga per a! qua1i trimestre, 
~igui aplicada, quant a tw so per J:OO, pel que es refe
reix a l'any 1936, i eu .)a seva totalitat, o sigui amb 
l'aplicació de la nova categoria, pel q.uc afecta el .Pres
SU¡post que l11t de regir per durant l'exercici del l937· 

- :\provar els comptes del lletrat Edmon Iglésias 
i tBalart, pels seus •honoraris creditats en Ja represen
tació tle l'Ajuntament en els tres recmsos conlencio..,o
adtHinistratius t·eferents a l'arbitri sobre el producte net 
tle la Companyia de Tram,·ies de Barcelona, d'import 
en conjunt 450 ptcs., 1, als efectes de la seva 
iuclu,sió en el proper Pressupost ordinari, tenir aquest 
crèdit com a reconegut. 

- Per tal eh: suplir la manca de recaptadors i acon
seguir, dintre del ,-igcnt exercici, el cobrament de Ja 
totalitat dels impostos de tota mena corresponents a 
aquell, facultar la Con;;elJeria Regidoria d'Hisenda 
perquè, a proposta del cap del Xegociat de Recaptació, 
s'utilitzin funcionaris municipals per a la recaptació 
durant les tardes, els quals seran retribuïts amb o'25 
pe:>sdcs per taló cobrat i o'JO ptes. per taló impagat, 
i cun"iderar aquests estipendis com a merma d'in
gresso;;. 

- En compliment i com a aclariment de l'acord de 
la Comi~ió de CoYeru del 'Iï de juliol d'enguany, re
conèixer, a favor de la 'Company:a Telefònica ~aciona1 
d'Espanya, un crèdit d'import 25,2.59'35 ptes., a què 
ascendeix el ::;en·ei interurbà dels aparell,; abo11ats per 
]',Ajuntament des del quart trimestre del 1932 fins el 
31 dc dcsc1111bre del 1934, i disposar 1a seYa inclusió 
en el proper Pressupost del 1936 com a crèdit reconegut. 

I~GRESSOS 

De-sestimar la in5tància de i:\Ian·uel Rocamora, en 
nom i representació dc la raó social Rocamora i C.A, 
demanant que li siguin tornades 523'¡o ptes., :pagades 
en concepte <lc récàrrecs i costes, amb motiu de 1'e.:..::ac
ció, per Yia cl'obligamcnt, d'.un taló corresponent a la 
taxa sobre inspecció dt: generadors i electromotors. 

- Tornar a Joan :\Iontauya, adjudicatari del quiosc 
dc begudes ,;ituat a l'a,·inguda de .les Corts Catalanes, 
xamfrà al carrer dc •:.\farina, el dipòsit provi~ioual de 
1.000 ptes. que constituí per a prendre part a la sub
hasta. 

- :\nloritzar el lra;;pàs, a nom de Vicenç Soley i 
Funt, dc la concc!>sió relatiYa a l'arrendament del quiosc 
dc bt:;gtuk"S situat a l'ayinguda dc les Corts ·catalanes, 
xamfrà al carrer de \'i'llarroel, que fou atorgilda a 
:\larccl.Jí Solis i Barcons. ' 

- En presència que Antoni Castells, concessionari 
del quio,;c dc begudes situat al ·Parc del Guinardó, 
cFcmt tl<!l üue11to~, es troba en descobert de pagament 
de cànon corrcsJwnent aTs tercer i quart trimestres 
del 1934 i primer, segon i tercer dels d'enguany, amb 
uu total de 1,725 ptc:.;., declarar caducada, per falta de 
pagament, amb .pèrdua de la fiança de 6go ptes., la 

I 
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concessió de l'esmentat quiosc atorgada a 1.~ntoni Cas· 
tells, c1ue ha\"ia d'acabar d ;primer de juny del 1939, 
i tenir per rescindit el contracte d'arrendament, així 
com disposar l'apropiació de la mencionada fiança. 

-- Desestimar la reclamació formulada per Ju5ep 
.Mesegué i íMasip, com a president de l' .\.gremiació dc 
Cafi.-s-<Hars, Ro::staurauts econòmics, Tavernes i Simi1ars 
de ,Barcdona, contra la installació d'un ~uiosc de re· 
frescos a la placeta formada per la confluència dels 
carrer.; de •Hlai i Creu dels "t.Ioler:S, avinguda de Fran
cesc Layret i carrer <lel ISetge del 1714. 

- l)cse:¡timar el recurs de reposició formulat per 
Anloui .FarrerRI'I, en nom propi i en representació de 
ve1ns i indnstt·iall':l afectats, contra ]•acord del 2S d'a
gost últim, descstimatori de la reclam~ció prod.uïda 
:11nb moliu dc l'acord de la Comissió de iGovem del 19 
dc juny últim, amb què fon adjudicat )'arrendament del 
quiosc dc begudes de nova creació que ha d'ésser ins· 
tallat a la placeta que forma la confluència dels caners 
de Blai i .Creu dels 11\lolers, aYiuguda de Francesc Layret 
i carrer del Setge del 1714. 

PLUS~YALUA I i\flLORES 

Fixar els preus de 3'45 i 3'85 ;ptes. el pam quadrat, 
com a anterior i po:;terior, respectivament, a l'execu
ció de les obre.-; de conversió en subterrani de1 ferro
carril de .Sarrià a tBarcelot1a, quant a la contribució 
especial de millores imposada &obre la ñnca n.0 49 del 
carrer dc Guillem Tell. 

- Fixar els preus dc 3'65 i 3'90 ptes. el pam qua· 
drat, com a .anterior i posterior, r-espectivament, a l'e
xecució de les obres de conversió en swbterrani dd 
ferrocau·il de Sarrià a 1Barcelona, quant a la contri
bució per millores imposada sobre Ja finca n.0 9 del 
carrer de Lincoln. 

SOLARS 

Desestimar la soiEcitttd d'_-\nton1 .\mills, que de
mana la baixa de l'arbitri sobre solars sense edificar 
del situat al carrer de Rogent, n.0 45· 

- Rectificar les dades que figuren a1 .Padró pel 
solar situat al carrer de Cabanes, propietat de Josep 
:\!així i ~lutaniosos, domiciliat al carrer de Josep .\. 
Clavé, n.0 s, baixos, en el sentit d'atribuir-li una super
ficie de 515'II metres quadrats. 

- Donar de baixa del :Padró de l'arbitri sobre éò<r 

lars el n." 12 del carrer de Tortellà, de tBenvingut Bel
monte; u11 de la carretera de Ribes, de Jqan Planas; 
el 11.0 226 del carrer de :Bailèn, de Xa~ier Piera; el 
n.0 2 de l'illa 347 del districte III, de Serafina Pujol; 
el u. 0 57 del de >Sòcrates, de BonaYentura .Par&: ; el 
11.0 29 del de !Bena vent, de Josep Requena ; el 11.0 8 
dd 1passatge de il\Iarimon, de Joaquim iBoada; el n.0 •163 
del carrer de PadiHa, de Rosa !Rosés; el n.o 65 del cle 
Sepúl\'eda, dc Xavier !Prats., i el n.0 15 tl del de Lleida, 
d'Emili Macià. 

- IDescslimar la soHicitucl de Lluïsa .Salieti, en la 
qual demana la baixa del 'Padró del solar n.o 6 del 
paseig <lc la Indústria. 

- Tornar, amb càrrec al cap. xrx, article ÚJ1ic, del 
P.resstlpost vigent, les següents sumes, abonades inde
go.dament per l'arbitri sobre solars. sense edificar : 

6ó'64 ptc.-:>., a Teresa Yié; 1tn'S4, a Frru1cesc Torra, i 
94'14, a Florenci Prat. 

- Dde:-timar la iu,;tància de Tomàs Cid i Pedret, 
en la qual dunana 'a baixa, del Padró dc l'aruitri 
sobre solar-s s~.;use edifiear, del 11.0 .f53 de la cnrre:t.::ra 
dc Port. 

- ·Desc;;timar la instància de Jacint Tomé i Pujol, 
en la qual demana, en nom propi i eu repre:.:.eulaciú 
dels vrupictaris de Sarrià, en la Cambra Oficial dc la 
Propidat Urbana de Barcelona, l'e..~clusió del Padró, 
als cfcctés cle l'aplicació de l'arbitri sobre solarn sen:-;e 
edificar, dels situats a la barriada de iPedra1bes. 

K\IPOSTOS 1)1-R.ECTES 

:Donar ~lc baixa, del Pàdró de l'arbitri sobre 
lloguers, els loc-als que ocupen Emília Garcia, _\lft>ns 
Pérez, Companyia Barcelone:>a d'Electricitat, Ramon 
}fartí, Cark"" Carrió j Josep Bellsollell. 

- .\turgar l'~xtmpció de l'arb-itri sobre tra,.llal dc 
mobles que sollicilen Joaquim )Iartí 1 Josep ':Il." Llis
terri, en rdació a lc..;; casu:; 11.0 165 del passeig de G:ucia 
H.;rnàndel. i n.0 u del carrer J'~\.taülf, per uo han:r· 

· se-n'hi ef~:ctuat cap. 
- lmpo.o;ar .una multa de 12.5 ptes. al propietari 

dc l'immoble u." 6<) del carrer de Ralme:;, per nv baY~r 
presentat 1n d.eclaració de lloguers' ni el:> contractt.-.,; 
d'arrendament, malgrat haYer-se-li fet el d~:gnt reque
riment, i deixar aquesta sanció condonada si, en el 
termini de cinc- llÍe~<, dóna compliment als tràmits es
mentats. 

- Donar de baixa, des del pt·imer de gener dd 
193r, el t'ftrrec lliurat a nom de Joan ~avarro i Bagan, 
per no ocupat en aquell~l data el pis .primer, porln t.::r
cera, clc .Ja ca$a n.• 32 1 34 del carrer rl'L-\kolea. 

IP_-\•RTJClPAClO)JS I 1RECAR·RECS E)J T.RlBUTS 
DE L'BSTL\.T 

Tenint en compte la confusió de coeficient, deixar 
sense efecte la liqttidació de l'cxpecüent dc qnola mí
nima qm' iignra a nom de ~Iaunfactnres Pous, S. \., 
i qn<:: importa ·1.o66'oS ph.--s., i disposar que si~ui prac
ticada una uo\·a liquidació amb la_ base resultant del 
coeficient dc l'1'367 pèl" 100. " 

- Deixar sense efecte, tenint en cómpte la confu
sió de coefkient. la liquidació dc l'e.-"-pedit:nt Je quot:l 
mínima cor.n3poneut a l'exercici del 1933 que figura a 
nom de la societat ~Iaquin:\ria )foderna per a Coustruc· 
cions i Obre,; Públiques, .S .. _\.. E., i di,;pusar que 
sigui practicada tma no,·a liquidació pel mateix con
cepte, número d'expedient i nom de contribuent, · pel 
coeficient de 85'914 per 100. 

- Tenint en ròmptc la confnsió.de coeficient, deixar 
!'lense efeclc Ja liquidació de .l'espeaient de quota míni
mn corresponent a l'exercici del 1935 que figura a nom 
dc la societat Filatures d'Avià, S. _\. , i dispo:<:u que 
signi practicada nua no.,·a liquidació -pel mateix con
repte, número cl'i!xpcdie¡tt i nom de1 contri•bt1dlt, pel 
coeficient de ¡'940 per roo. 

- Reintegrar a la .-ocietat Explotacions ~Iobiliàrics, 
Immobiliàries i Agrícoles, S .. \., la quantilat de ,p..:s
setcs I,572'r4, amb càrrec al cap. XIX, article únic-, 
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del Prc..;,;upost del 1935, en concepte de de't'olu<:ió de 
la quantit!lt ing-re.-sada, import de la liquidació de 
l'expedient de quola mínima de l'exercici d!!l 1933. 

- Declarar l'exempció de tributació pel concepte 
de quota mínima a Ja societat Plaça de Braus de Bar
cclrma, 8. \., per c.o;tar inclosa en les 'que fixa l'acord 
de l'\ !t'ah li a dd 3 del passat mes de març, i, com a 
con!-leqüè:ncia, deixar sense efecte la liquidació de l'ex
pedit:nt de quota mínima, que importa 2,647'18 ptes., 
corresponent a l'cx<·rcici del 1935. 

CULTU~A 

NEGOCIA 1' A!D!ML~STIR.ATIU 

AprO\·ar els comptes justificats de sumes lliurades 
per a atendre les despeses de material i neteja de les 
F.scolc,; Municipals de Mar i Casas. 

- .. \provar el projecte d'habilitació i pressupost, 
d'import 4,751'39 ptts., presentat per l'arquitecte cap 
dc Cnustrncc:ions Escolars, per tal de realitzar per 
administració, i amb cànec a 1a part. 8." del Pressu
prr.;l extraordinari de liquidació dc crèdits, les obres 
cmrcsponents als serveis sanitaris del departament 
del •Parvulari, per a l'habi1ita.ció d'una escola a l'edi
fici priucipal dc la finca Can Gasparó, propietat del 
:\Iunicipi, instal-larla a I,es Corts. 

- Donar l'aprovació al ¡projecte d'habilitació i pre:;. 
¡:;upost, d'import s,sS6'so ptes., presentat per l'arqui
tecte cap del !Servei clc Construccions Escolars, per 
tal dc rcalilz.:u per administració, i a1pb càrrec a Ja 
part. R" dc·l Pressupost cxtraon]Ïliari de liquidadó 
cie crèclilt', <;ls lrt"!bnlls necessaris d'e1ectricitat a rea
lili'.flr a les tres plantes del Grup ~colar Alexandre 
Lerroux, currespnnenl al cle-1 n.0 3 de la plaça d'F.s
panya, per a l'l1abi1itació i ampHació cle l'esmeillat 
Crup. 

·- Disposar que .la IBanda lvlunici¡pal doui un con
cert al local del Foment ~[artineuc el dia 15 del mes 
rjue som, amb motiu de celebrar-se la festa major cle la 
barriada dc Sant Martí. 

- Resoldre que no podent ésser aplicada consig
nació respecte el que acordà la Comissió de Govern 
en 6t.':'5ió del 9 del passat octubre, per tal d'abonar a 
Teresa Gil i •:\Iassó la quautitat cle r,sSo ptes., disposar 
que r.a.ssi l'assumpte a Ja Comissió d'Hisenda, per si 
té a ~ ínclmm.!-la a crèdil.;; reconeguts. 

- E~ "\'a donar compte dels extrems primer, segon, 
tercer i quart d'un dictamen de la Conselleria Reg-i
doria de Cultura (per haver estat ja apro,·at.-; els al
tres extrems en se~sió ant-erior). (Posats a votació, 
foren aprunlts, amb els \'Ots a favor dels senyors Jau
mar (.\ lcaldc interí), IBau~ili, Codolà, Coll i RoMs, 
VLr,n i Snnlncana ; i els \'ots eu contra dels senyors 
0.1\~d i rFnrrcro.) 

En mèrits tic la llista de mestre::; agregats nprovada 
p~:r la Com i,;sió de GO\'crn en se::;síó del 26 de selcm
brc tld 1934. per a anar cobrint automàticament les 
\"acants de mc'Slrcs agregats que es produïssin, i a 
fi que no quedin desatesos els infants de les escoles 

on fins ara hau 1prestat servei, i no s'hagi de reduir 
el contingent escolar de les esmentades escoles, en 
p.:rjutlici dels infants i del prestigi de l'escola pú
blica, nomenar :\faria \ïdal i Sans, Carolina Sal
Yador i Cristòfol i :\faria Sagrera i Creus i Joan 
Cabré i SalaJes, que són els primers en ordre a la 
llista esm.:ntadn, per a substituir Josepa Terol i Co
nesa, ,;\laria Farré i 1Puyal i Maria Gutièrrez i Fer
nàndez i Cabriel Garcia i Roquer, que hau renunciat 
llur càrrec; amb el ben entès que aquest nomenament 
és només pel que resta de bienni fins el 31 dc juliol, 
del '1936, clala en CJttè cessen tots els mestres agregat.s, 
i que es fn a mb 1es couditcions especials d'aquests 
nomc¡1amenls temporals 1 amb el sou anual de pes
setes 1,6oo fixnt en Pressupost. 

- Substituir, eu el Jurat pèr a la concessió de 
les Beques Cn<>as-Guano, Cristià Cortès i Ot Hurtado, 
per h:l\'cr cessat ja en el seu càrrec de Regidors, pel 
Con:;cller Regidor de Cultura, senyor Josep Codolà, 
o aquell a qui ell delegui, i pel senyor Lluís Cas
cante. 

PRO VEïl\1ENTS 

ESCORXADOR I ESTL-\Dt$TICA 

~\ccedir n la petició d'Andreu Cll:Jllarasa i Torras 
perquè pugui efectuar a l'Escorxador una matança 
diària de cinquanta caps. de bestiar llaner. 

-·Destinar, 1per a proveir dc vidres les dependèn
cies dc l'Escorxador, i procedir a 11ur collocació pel 
personal dels Tallers Municipals, la .quantitat de pes
seles 1,23.5'1o, per ésser la partida indispensable per a 
atcnclrc In ditn atenció, i aplicar aquella quantitat a 
Ja port. 4So clcl 1Prc¡;supost vigent, i que es posi a 
mniJ$ cle l'cntarregat .de Ja Majordoruia 1\lunicipal 
a clisp0$ici6 cle Jlengi11ycr cap dels Tallers :r.'lnnici·· 
pals, perquè en el seu dia es portin a l'aprovació del 
Consistori el.s c:omprovants cle la partida esmerçada. 

EXTLNCIO "D'J.NCEN[)l'S 

Salbfcr. des tlel dia J.r de maig proppassat; a 
Rosa •Rodríguez i 1Yiclal, en qualitat de vídua de l'in
dividu hombcr, jubilat, Llorenç Suñol i Trullà, la pen
sió anual de 1,470'66 ptes., que s'aplicarà a la part. 5 ... 
del Prc.--.<:upost vigent, i la paga de l'ha"l'er passiu 
en ·què morí el causant i que figura en la respectiva 
nòmina. 

- Encarregar, per la quantitat total de 5,563 ptes., 
a la casa Indústries Centralitzades, S. A., 1'ampliació 
òc la caldacció de Ja Ca~en1a Central del Cos de Bom
bers, d'acord amb el projecte i pressu;post pres.eutat i 
amb càrrec a la part. 94b del vigent Pressupost. 

- Satisfc1· a Conrada ·Zafrané i !Portes, vlclua dc 
l'intlivicln (lC! In Secció Vetcrall'a del Servei d'Extinció 
d 1Iucendis Jonu 'Parés i Parés, la paga -del mes d'agost 
Cll <¡uè lllOJ"{ el can~ant Í Utla a1tfa en CòUCepte de 
gràcia, que s'aplica'rà a Ja part. 8." del Pressupost 
\'i g-ent. 

- .\ bonar, des del 1.• ck setemlbre d'enguany, a 
Victòria Soro i A llor.a, \'idua de l'individu bomber 
pr~Icrcut Joan .Portalcs i ICasas, la pensió an.ual de 
1.5o8'3o ptcs., qne $'aplicarà a la part. 5.a del Pressu-
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post vigent, i abonar la paga del mes d'agost prop
passat en què mori el causant. 

POLíTICA SOCIAL, ESTADlSTICA 
I CENSOS 

Eft;ctuar diverses inclusions, altes baixes i rectiii.
, , cacions el :Padró d'habitants. 

- 1Pcr a donar complimeut al que s\:stabli eu ins
titttir el Premi Duran i ,Bas, destinat a ¡premiar les 
obres que puguiu pttblicar·sc, de caràclet· social (eco
nòmic o jurídic), dcstiuar la suma de Io,ooo plcs., que 
s'abonarà amb càrrec a la de 5l.,240'77 ptes., import 
actual del fous del premi, i l'csmenlada suma dc ro,ooo 
pessetes sc1·à subdividida dc la manera qnt: segueix: 
5,000, per a un primer premi ; 3,000, p.:r a un segon 
premi, i 2,000, per a un tercer, que s'adjudicaran en 
la forma i condicions que acordi el Tribunal qualifica
dor del premi, sempre diulre de les normes generals 
dc Ja fundació, amb el ben entès que pre[creotment 
podran concórrer les c1b1·es que acrediten ésscl' inèdi
tes, i dc manera complementàries aquelles que ~·]Jagues
sin publicat des del 15 de febrer del 1934 fins el I.). de 
febrer del '1936, en quC:: quedarà tancada l'admissió 
d'nucs i altres; les tals obres pochan ¡presentar-se es
crites en català o cru.;tcllà, indistintament, i hauran 
d'é$scr precisament d'autor nacional i per complert 
originals; les coudiciont> tlel concurs s'aplicàran ;sola
ment a les que, dc manera ben concreta, es presentin 
abans del termini assenyalat, totes elles referents a 
assumptes socials, dintre d'una orientació jurídica o 
econòmica. El Premi Duran i .Bas tindrà caràcter pe
riòdic, i serà adjudicat cada dos any<> .. Cada vegada es 
destinaran a premis 5,000 ptes., import aproximat 
dels intere-ssos que puguin derivar-se del capital que 
1·estarà despré!:; de verificat el concurs que ara es con
voca, per tal que el capital fundacional resti sempre 
inalterable. IPer a determinar les bases del premi, 
reglament pel qual es regirà la fundació, ,per l'adjudi
cació de premis d'aquest..'1 conYocatòria, etc., és cous
•tituïda una Comissió, que presidirà el Consc-1ler-Regi
dor dc ·Política .Social, i e;;tarà composta dels cinc se
uyors .Reg1dors que designi l'Alcaldia, a ixi com clels 
senyors cDeg.à del Col·legi d',A.d,-ocals, President de 
l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudl:ncia, Degà de 
la l;acultat de Dret i Presidents de.,l'.:Heneu Barcelonès> 
Econòmica d'Amics dd País, de la Cambra del Co
merç, del Foment del Treball ·Xacional i dc l'Ateneu 
Enciclopèdic tPopular, i com a !Secretari d'aquesta 
Comissió, actuarà el cap del Negociat de IJ.'oHLica Soda1 
d'aquest ·Ajuntament. La Comissió haurà tlc qttedal
conslituïda dintre d'un termini de quinze clics com a 
màxim, i publicades l<'S condicions ue la con ,·oca tòria 
per tot el que resta del present mes. 

- Autoritzar aquesta Conselleria per a anunciar 
en In premsa 1Ul concurs entre els pare; de tnés de dotze 
•fills, per al repartiment, entre els que Tcsnltin trobar
se <:11 aquelles condicionf;, de la ~uma de 3,ooo ptes. 
que •figura en el •Pressupost vigent, i clispof'nr que en 
O'<'Smentat concurs sigui <co)Jtedida .prefcrè~1cia als 
:parcs que acreditin un major número de fills menors 
vivint en llur companyia; dintre de les tals circums
tàncies, els que acreditin major número de fills sense 
feina o malalts, i seran preferents també aquells que 

siguin naturals de .Barcelona o veíns d'aquesta ciutat, 
al qual efecte hauran de presentar els int<.'ressats certi
ficat dc pobresa, i el del l'adró d'habitants, on hauran 
dc con-star els fills que acreditin tenir i altres circums
tàncics, els quals documeuls serau facilitats gratui
tamcul als interessats per l'Institut ~Iunicipal d'Esta
dí:;ica, donat el caràcl<.!r benèfic del concurs. 

Per tal que la pròrroga atorgada als llibreters del 
Parallcl per a continuar e..-xerciut la seva indústria fins 
el 31 de desembre pròxio1 no sigui acomplert.'\ dins d'un 
sentit abusiu, disposar que els permisos corresponents 
no siguin vàlids més que pels socis de l' ,\grupació de 
Vcucclors <lel ParaHel, oScmpre que tho ;;iguiu anteriors 
a l.a òata del 28 d'agost darrer, en què fou amülat el 
m.;rcat dominical del tPara1lel; que, eu coDscqüè:ncia, 
no puguin parar els ~·enedors ambulants ni els profes
sionals, i que així mateix no es deixi obrir tampoc 
les barraques del mercat de llibres de Santa ).fadrona, 
ja que aquest, per le:; seves condicions especials, no 
té cap necessitat de liquidar les seYes existències, i, 
finalment, que es prol1ibcixi l<J. Ycnda de llibres 
nous i l'exbílbició dc rètols expressant que •es compreu 
UibrcS» durant tots els diumenges que restin fins el 
darrer del present any, data en què finirà la pròrroga 
concedida. 

- Resoldre que Ja quautitat de 8,4o¡ plè,;., proce
dent dels romanents obtiugnts en el pagam..:Ul de dife
rents sub.sit.l:is acordats pel Departameut de J>olitica 
.Social, i uo percebuts 1pcls iuteressa4;, incrementada 
amb ,Ja de 3,000 ptes. lliurada a aq.uesla Conselleria
Regidoria pel Delegat especial d'Assumptes Socials a 
Calalunya, com a procedent de diversos donatius, sigui 
posada a disposició dds senyors Regidors dc Districte, 
en la sc\·a qualitat cle .Presidents dc lè:i Comissions 
d't.\6-Sistèucia Social, per al u:eruei de les necessitats 
derivades de l'atur forçós, seguint Ja mateixa proporció 
qnc ha estat assignada a les dites Comissions per al 
percebiment de les consignacions destinades a bons 
de beneficència, i que, pel ~egociat de Polllica Social, 
siguin trameses a cada districte les relacions de les 
persones per ell" anotades fins ara, als efectes que 
es tinguin eu compte per si han d'-ésser at~es, tant 
pel concepte de subsidi d'atlll· CO'l.ll per a l'abonament 
dt; lloguers a les peroSoncd desnonades de llurs domicilis. 

EIXAMPLA 

OBRES 1PúBLIQUES 

J.m posar multes de so ptcs. a cada una de Ics carre
tades de terra i altn.';; desferres abandonades a la via ' 
pública eu diferents lloc;; de la ciutat, per Clara )!arlín 

1 Braucbe. 
- \'enche, pel preu de 1,321'38 ph;s., a Antoni 

OliYa i Güell, una parc.:lla procedent del torrent de 
Lligalbf o del Notari, i emplaçada en l'illa delimitada 
pels carrcrs de •Provença, Lepant, Rosseilló i Sicília. 

- Acceptar la cessió gratuita de terrenys vials 
propis dc J3aptista •Brnm:~t i Oliva, afectats per l'ober
tura dels carrers dc .':\Iatanzas, entre eL-; d.: Lo.pe de 
\'ega i Campo Flòrido; del dc Sant Jordi, en la seva 
conflm!ncia amb el de Joan Boscà, i del clc Concepció 
.\rcual, entre els de Campo Florido i Lope de Vega, 
i disposar que per la Secció facultativa corresponent 

.. 



11 

./ 

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

sigui formulat un pre:;su[lost per a procedir a les obres 
d'.:xplanaci6 i col~ocació de bordons en els esmentats 
traj.:ctcs viak 

- Dcs .. :stimar, per improcedent, la petició de ~or
berta Garcia i Bosch interessant que se la indemuit?.i 
dde; pcrjmlit·is <':ltlsats a la seva finca n.0 8.; del carrer 
dels ,,\lmogàv.:n;, amb motiu üels catn;6 de rasant 
efectuats en la susdita -via per Ja construcció del via
ducte del carrer dc ,~larina, per resultar dels iJ1forme¡; 
facntlatiu:; emo::6os que les esmentades obres no varen 
alterar Ja 1·asant del carrer de].s AJmog~vers en el 
trajecte on consta emplaçada la finca dc la t·ecurreut. 

- •àtlqnirir, pel 1preu de 47,J~I'o¡ ptes., de I,ius 
1Ru1bert i !.aporta, la finca de la seva propietat afectada 
com a vial per a l'eixamplament de la carretera de 
Sarrià, cnlrc els carrers del rraqtúgraf Serra i de Déu 
i ~~ rata, i declarar la tal quantítat com a crèdit r{!COUC· 
gut per a ésser satisfeta amb càrrec al 'Press~<X't que 
es [onnuli per al proper exercici. 

Rcqu.:rir Francc.;ca Hombravella, ... \ng.ela Gumà, 
Maria l'rat, R.'lmoua Ca:o;ade¡;ús, ~Iatilde J3erta, Fran
cesc Sabèrnia, Josepa Bastar.d~s. Elionor .-\ls1ua, Teresa 
Royo, Concepció OliYa, :\ntoni L-\drones i :\Iaria de 
Lara, propietaris, rt:Specti\·rum:ut, -de Jes finques nú
mero..; 1, 3, 5, 7, g, u, 13, 1'5, x¡, 19, :n, 23 i 25 del 
carrer dc Julià Rome!l', i Arcadi l'aUés; Pau i Antoni 
;\firacle, T.:resa Sala, .\lexandre Casas, Júlia Llorens, 
:\!aleu \sC:ncio, Dolors Viiias, Valentí 1'1auas, Jaume 
Bobigas i ,\ntoni i Joaquima Piera, propietaris, res
pcrtivamenl, dels n.• 4, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 
47 i 19 del carrer dc ";\'cplú, 1per tal que, en el termini 
de vnit dic¡;, formnlin proposició de preu de 1es finques 
n:lnciunade.-;. 

1.\ provar el pla re lat i u al projecte de modificació 
del xamfrà fnrmnt c11 l'avinguda de les ICo.rts Catalanes 
i el CMrer dl' Sant :Roc, a totB el.s efectes que sigtt1n 
proccd~nb, i sotmelre'l a l'ap1·ovació del Ple nm• 
tdcipal. 

- Convocar per l'Alcaldia els perits de l'Adminis
tració i dels propietaris Ignasi 'Colomer i Marín Ca
u<>AA, a una reutlió yne tindrà lloc al ~egociat d'Obres 
Públiqu~s d'Eixampla, per tal d'intentar un acord 
cu ordre a l'expropiació de la finca u.0 25 del carrer 
de Freser, pròpia dels hereu~ cl'"\gustina J3orràs, afec
tada per l'ob.:rtura del carrer de Còrsega, entre els 
d'·Indepen(lèucia i Freser. 

- Adquirir, pel pren de 9.5ï1'o2 ptes., dels ger
mans Jo:;ep ~1.6 i Rafael Blanch i Romeu, la finca de 

' llur prQpielat afectada per l'obertura del carrer de 
Rabí Rubén, entre els dc Xord i Sant Fnútós, i de
clarar el tal preu com a crèdit reconegut per a ésser 
snti~fet amb càrrec aJIPressupost d'Eixampla de l'exer
cici dd 1936. 

-- Donar l'nproYació al pmjecte relatiu a l'eutplaça
ment del uwnument que ha cl'erigir-se àl Doctor "Martí 
i Julift i <l'una Eonlt. escultòrica .a Ja plaça fo:rmada per 
l'eucrcuamcnl d" la Via Augusta i clel carrer de Raimes, 
a lot;; els efc<'les c.¡ ne siguin procedents. 

- ·\ pru\'ar el ¡wojcctl!. relatiu a la 1perllougació del 
pasalgc d<: Tubclla, des del carrer de iPatis a la Tra
\'Csscrn rlc Les Corls, a tots ds efectes procedetlh'l, i 
sotmetre el present acord a l'aprovació del Ple mu
nicipal. 

- Donar l'aprovació al projecte relatiu a la supres
sió del carrer Lletra G, entre els de Consell de Cent i 

. ,., 

d' Andrnclc, a tots els efectes procedents, i sotmetre el 
present acord a l'apro\·ació del Ple- municipaL 

- Encarregar, per la quantitat de 10,300 ptes., que 
s'aplicarà a la part. ¡1 del Pressupost d'Ei..xampla 
Yigent, a .\gustí \ura i )fauri l'execuCió de les obres 
de ,paYim.:ntació del carrer de Sant Roc. 

- Enr:ur.:gar el següent : 
.\ Crt•<lit 'fcrrilorial dc Catalunya, S. A., les obres 

de construcdó de corbes d'enllaç, albellons i altres 
obres acc.:ssòrics a la via Enlàcia, per la quantitat de 
14,90 1'95 ptcs., que s'ap1icarà a l.a rpart. tr del Pres
supo:;t d'Eixampla vigent. 

A JoRcp M." Sala, la construcció cl'uua reixa de 
ferro per al tnouument a Pouce de Leon i !Bonet, em
plaçat a'l passeig de .Oarcia Hernàudez, per la quan• 
titat de r,SSo ptcs., qne s'aplicarà a la part. 7'I del 
Pr~ssupoot d'Eixampla ·dgent. 

Al Foment d'Obres i Construccions, 6. A., .}a cons
trucció dc vm·ercs al carrer de General l\Iauso i Ta
marit, entre els de 1Comte d'Urgell i .Borrell, per la 
quantitat dc t.t,9ï7'66 ptes., que s'aplicarà a la par
tida 71 del Pr"<!"~;;upost d'Eixampla -.igent. 

.\1 Foment tl'Obres i Construecions, S. A., les obres 
de paYimenlació dc les vorereo; corresponents als car-
1·ers de Comte d'Urgell i .Bqrrell, entre els de Tamarit 
i General ,)!anso, per la quantit~t de r4,977'66 ptes., 
que s'aplicarà a la part. 71 del Pressupog d'Eixampla 
vigent. 

OBRES PIAIR'l'ICUlLA>RS I PER.'SO~AL 

lmpo~ar a Ciril Peña tma multa de 10 ptes., per 
haver praclicat, sen!'e permís, obres a la casa n.o' 71 
del carrer de I'.:\ \"iador Franco. 

- IC~J11Ccdir a Víctor .Me¡;sa i Amau, eu represen
tació de la Soèictlatl ImmObiliària Diagonal, permís per 
com;lruir dne;; cases a l'avinguda dc1 Catorze d'abril 
i al carrer ~l'Unric 'Granados, i declarar de caràcter mo
numental l'et>meutat projecte. 

·- Atorgat· permís a Júlia de Montaner per cons
truir una casa a1 carrer de ·Llúria, u.0 95, i declarar de 
caràcter monumental l'esmentat projecte. 

- Imposar a Dolors Vivó una multa de 25 ptes. 
per ha\'er practicat, sense permís, obres al terrat de 
la casa n.0 23 del carrer de1 Dos de maig. 

-Denegar a Josep Urrútia el permís que té sol
licitat per a ,practicar obres de reparació a una barraca 
emplaçada a les Darraqttes de la Llacuna, n.0 21. 

- Denegar a h\liqucl Ortls el permís que té dema
nat per a canviar el sostre d'una barraca emplaçada 
a les Barraquc.o::; del Cementiri, n.0 46 B (Poble ~ou). 

- Concedir permís a !Ferran :Pu:iades per a cons
t.rtdr nnn ca~a a1 carrer de Ba1mes, -a l'avinguda del 
Catorze d'n.'bril i al carrer de 1a Granada, i declarat· 
de caràcter monumental l'esmentat projecte. 

- En atenció a la mocH6caci6 de línies aprovades 
el 30 d'abril del1934, per la zona limitada pel ·carre r de 
Sant Pere A"bHnto, avinguda de les Corts Catalanes, 
carrer en prujctl~ junt als rnagatz;ems del Foment 
d'Obres i C01u:;tmccions i terrenys de} IJ;'al'C de Mont
juïc, t·onsiderar cnm de zona general d'edificaóó les 
tres illes compreses entre els carrers de Sant Fruitós 
i l'avinguda dc les Corts Catalanes, caner de Sant 
Pe1·e :\banto i mngat7.em del Foment. En aquestes lUes, 
la profunditat edificable serà de 26 metrés per a l'avin-
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gudn dc les Cort~ Catalanes, i de 20 per a totes les 
altres Yio=s; per la resta dc la zona, o sigui entre ei 
carrer de Sant Fruitós i el Parc de ::\Iontjuïc, continua
rà Ja prescripció de què l'edificació sigui per cases 
aïllades. 

-'Denega;· el 1permís sol·licitat per Eu;;cbi Romo 
i Raventós, eu representació del .Banc Hispano Colo
nial, per a eqificar una casa de planta baixa i quatre 
pis<>S quàdruples en terreny situat a Ja riera de Es
cuder. 

- Donar a Carles Ca.."ades per desistit flel permfs 
que té demanat per a construir w1a cambra de sen·ei_ 
al terrat dc la casa n.0 ng del carrer dc Llúria. 

- Tenir també a Josc:p 'Miquel per desistit del 
per mis q1tc té solli citat per a practicar obrl'ii d'amplia
ció a un pis emplaçat al terrat de la casa n.0 u6 del 
pas~cig de Gràcia. 

- Imposar a Ramon Peypoch, com a -prc.sident i 
representant legal del Foment :\.utonombta Català, 
una multa de sn ptes., per ha\'er practicat n l'esmen
tat rcntre, emplaçat al pa:;l>eig de Sant Joan, n .0 13, 
obres sense permís, i amb infracció de lc;; Ordenances 
1!uuicipals i del YÍgt!nt Reglament d'espectacles; dis
posar que sigui requerit perquè, eu el tennini de quin
ze d ¡o.:s, demani 1a lcgalití'.ació de les obres de referència 
amb presetttació de plans degudament auturitt.ats, gra
fiant-hi l'estat actual d'aquelles, així com )e,; modi:fi
cariom; a introduir-lli, per tal de coiTegir les infraccions 
comeses; i, estant en execució les obres esmentadesr 
ordenar llur suspensió. 

- _\bonar a l'oficial tercer d'Eixampla Josep '\'idal 
i Eh·ira el quart augment gradual de sou per antigui
tat qne, com a e.;;;criYent, tenia dret abans d'asce11dir 
a oficial tercer, a raó dc la \·uítena part del sou regula
dor dc 4,200 ptes., i a partir rle la data dc l'aprovació 
d'aquest acord, de coníonnitat amb allò qnc disposa 
l'art. roS del ·dgent Reglamcut d'Empleat:;, amb càr
rec a la part. 33 del Pr.:.ssupost Yigeut d'Eixampla. 

- .\torgar a Lluís _\spachs i Casals la legal:tzació 
dc la casa constnüda al carrer de Pro\'ença, n." 1o6, 
quant afecta a l'excés d'alçària. 

- Denegar a Antoni Enric el permís que té sol
licitat per a practica1· obres a un garatge emplaçat al 
carrer dc Francesc I,ayrct, n.• 29 i 31. 

- Concedir permís a Domènec Canti i Canals per 
construir uua casa al carrer de Pro.-euça, n." 3'"'• i de
clarar l'esmentat projecte d'edificació compr.:s dintre 
les prcscri pcions de les Ordenances )[un i ci pal,;. 

-- Denegar a \'icenç .\bella el ,pcrmb que té de
manat per a practicar obres de reforma i ampliació al 
carrl!r de Sant }oau lle .:\[alla, 11. 0 SS. 

- Concedir penuí:> a Eusebi Bona i Puig per cons
truir una casa al carrer <k Balmes, n. 0 200, i declarar 
de caràcter monumental l'.:smentat projecte. 

, - Imposar a Josep Dalma.-;es una muila de 10 ptes. 
per haver practícat obr._.,; ,;ense permís al carrer de 
Roger de Flor, u.0 215. 

- Imposar, també, a Joan Bapti.sta Fen una multa 
d'e $0 ptes., per haver practicat obres ;;ensc permís al 
catTcr d'.-\li.J3ey, n." 41¡, i req·uerir-lo pcrqut, en el 
termini de qnin7..e dies, romparegui al Sen·ei d'Edifica
cio d'Obn.:s Particulars, .per tal d'especificar la super
ficie i la classe d'obre~ què l1i ha practicat. 

·- Recunèixer a l'ofiri'll tercer d'Eixampla Gonçal 
Gontàlct. i L\Ioré qnatre me~os i trett.c dit:,.; de servei;; 

prestat,; amb caràcter è\'Cntual en la Brigada Enmtual 
:-\anitiuia d'aquest .\juntament. 

CONTRIBPCIONS 

Donar de baixa del rec:\n.:!c e..~traordinari del 4 per 
mo que han satisfet, per més de vint-i-cinc anys, e1s 
següent~ immobles : X.• 246 del carrer de la Diputació, 
insrrit al f. 13131 del Registt-e fiscal de Barrclona
Eixampla, propietat de Jo~cp, Casimir, Euric i Jooep 
C1apcrs i Cruselles; tt. 0 228 del de Còr!legn, inscrit 
al f. 1156 del. Registre (isca! de Gràcia-Eixampla, 
propidat de J. Fclicia Lataste, vídua de Lalannc, i 
Fè-lix, Enriqueta, Isabo.:l, Gastó, Enric i Andreu La
lannc i Latastre; n.0 326 clel de Prm·euça, inscrit al 
f. 13203 dd Registre fi:;cnl de Barcdona-Eixatnpla, 
propietat dt:ls mateixos propietaris; n.o 4ï de l'a,·in
guda d..: ?1-Iistral (abans 47 i 49 del ;passt.:ig dc la Creu 
Coberta), jnscrit al f. 3471 del Registre fisral dc Barce
lona-Eixampla, propietat d' . .-\ntoui i ,l\loutserrat Gor
g-as i Roig; 11.0 92 del de Ja Creu Coberta, inscrit al 
f. 3453 del Registre fiscal· dc Barcelona-Eixampla, pro
pietat dels mateixos senyor~; 11. 0 4.5 de J'a,·inguda de 
)listral (abans pa~.;eig de la Creu Coberta, sense nú
mero), inscrit al f. n67 del Registre fiscal de Barcelona
Eixampla, propietat del:-; tesmentats propietaris; n.• 7 
el el el 'l;nric Gra,uados, inscrita ai I. S¡o del Registre 
fiscal de Gràcia-Eixampla, p1'opietat d'Escoles Catòli
qu.::s dd Sagrat 'Cor i ~Iaria Immaculada; n.• S i 10 

del dc la Creu de l\Iolcrs, inscrit al f. 128¡6-¡¡ dei Re
~i!'tre fi;;caJ de Barcc!ona-Eh:amp1a, propietat de 
Jo><o.:p Ferrer i Gi!i; númo.:ros 109-:25 (abau,; l1Úme
n.s 133-.37) del <le Sepúh·cda, inscrit al f. 130')5 del 
Registre fiscal de Barcclo11a-Eixampla, propietat de 
Jaun1e Sa11tomà i Cas:-unor; número 320 del de Roger 
de Flor, iuscrit al f. 6¡o tlel Registre fiscal <lc Gràcia
Eixampla, .propietat de Camil Solà; n.0 46 del del 
Rector Triadó •abans n. 6l del de la Indústria), inscrit 
al f. 9510 del Registre fiscal de Barcelona-Eixamp1a, 
propietat de Joaquim Gómet. i Campdura ; n.• 137 del 
de Pere IV (abans 11." 249 de la cru·retera de )!ataró), 
inscri'l al f. rSg6-635S del Registre fiscal dc Sant )larU
Eixam pla, propietat de Joan Casanont~ i l'ortabella; 
11. 0 26 del de Consell <le Cent, inscrit al I. 12517 del 
Registre fiscal de Barcelona-Eixampla, propietat de 
Ramon Pelegrí i Yall!!,; ; n." 1.p del del Rosselló, ins
crit al f. 1 J4- del Registre fiscal de Les Corl<;-Eixampla, 
propietat de Pere Clarí i Casldlà; n.• ¡f> (abans n." 62) 
del de \'iladomat, inscrit al f. n64o del .Regi;;lre fisc-al 
dc Barcelona-Eixampla, propietat de Josepa Tayà i 
Raich ; n. 0 ::!46 (abans n." 254) del de ProYença, inscrit 
al f. ¡o¡S-12947 del Registre fiscal 'de Barcelona-Eixam
pla, propietat d'.;.ntoui Rigau i Ortelano; n." 36 (abans 
11.0 6-t) del d'Aragó, inscrit al f. II22I del Registre fis
cal d..: Barcelona Eixampla, propietat de ::IIanuel )!es
tre:; i Carrió; 11. 0 74 del de la Creu dels )folers (abans 
n. 0 102), inscrit al f. 332ó del Registre fiscal de Barce
lona-Eixampla, propietat d'Eulàlia PoU i ~aYinés, i 
n'.o 124 (abans u.• 160) clrl de Ja Creu Coberta, inscrit 
al f. ~3·16ï del Registre fisca} de Barcelona-Eixampla, 
propietat de Concepció \'iza i Calais; comunicar aquests 
aconl;; a 1'~-\dminü;tració de Rendes Públiques de 1a 
Delcgaci6 d'Hisenda de Barcelona, i acceptar, a tots els 
dectcs que procedeixi, les cessions i renúncies fetes 
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pcb interessat;; a faYor de l'Ajuntament, de les quan
titats qne hagin pogut satisfer amb e:xcéii pel dit re
càrrec extraordinnri. 

PROPOSICIONS 

Pr..:star 1 'aproYació a ]_es proposicions que són inseri
des tot segnit, ¡;ignades 1pe1s senyors Consellers-Regi
dors que s'lli expressen : 

Del senyor Farrero, interessant que, accedint al que 

ha sonicitat la taquimecanògrafa del Departament de 
Circulació Isabel Paré, i de conformitat amb l'art. 90 
dd \'igent Reglament d'Empleats, li siguin conceuits 
¡}o:; mesos de llicència, sense percepció d'havers. 

Del senyor Yi1..a, perquè la Comissió de Govern 
acordi ratificar-se en la petició dels seus procuradors
causídic,;, de suspens-ió, feta d'acord amb la part con
trària, dd judici ordinari sobre indemnització de ter
renys dc la plaça de Catalunya, promoguts ¡per Ramon 
Cirern coutra aquest Ajuntament, i que es tramita al 
Jutjat 11.0 5 cle 'Barcelona, Secretaria del senyor Riera. 

Assumptes reglamentaris aprovats 

Per les re~pectiv~s Conselleries- Regidories ban estat. 
aproY.ItS ds assumptes reglamenbris que tot seguit 
es reladonen, en compliment de l'autorització que els 
fou atorgada pet· la Comissió de Go...-ern en sessió dd 
I'> dc maig del 1935: 

Del 28 d •octubre a l 3 de novembre 

EIXAMPLA 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents: 
Pet n conslruir claveguerons : A P . Vilarrofla, a 

la cnsa 11. 0 <)7 dd carrer de Castillejos; a M. Torrcms, 
a l'nsscnynlndn amb la lletra F del carrer de Palomar; 
a R. Rokluu, n.lnn. 0 •9 del de Santa Cecília; a A. Bosch, 
a la n.0 t2 de la Via Augusta; aV. Giribets, a la n. 0 &7 
del dc Sardenya; a A. Castro, a la n. 0 381 de I avin
guda del Cntorze d'abril; a A. Segon, a 1a n." 2-14 del 
carrer de Railèn; a J. Batlle, a la u."' 233 del dc Llull, 
i a M. ~.folins, a la 11.0 22 del de Boulot •. 

Per a rebaixar voravies : A J. Maria Prat, a la 
casa u.• 81 i 81) del carrer de ~Iallorca; a J. ).Iaña, a 
la 11.0 63 del de Béjar, i a P. Vidal, a la 11.

0 16 del del 
Gasòmetre. 

Del 4 a l 1 O de novembre 

FOMENT 

OBRES PÚBLIQUES 

Aprovar els comptès següents: 
Dc l'Electricista Catalana, d'import 5'4'81, 6o'32, 

22'6,;, 2,305'29 i 38,376'38 ptes., 1Jer la conservació cle 
tortugues lluminoses a la zona d'Interior durant el 
mes dc jnliol i agost darrers; el lloguer dels comptadors 
i11.q,t al· lats al Parc i Pulatt!> de :Montjuïc; les reparacions 
rcalitzade~ a l'cnllunwnat públic de l'Interior, i Ja con
servació d'aquest dnraut el me~ d-e setembre darrer. 

De la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'im
port 33'r.1, 36'41. 265, 265, 19,153'05 ~ 34,305'64 ptes., 
per l'enllumenat de tortugues lluminoses de l'Interior 

durant els mesos de juliol i agost darrers; el dels aparells 
rle regularització del trànsit durant els mesos de juliol 
i agost darrers; el subministrament de fluid al Parc i 
Palaus de Montjmc i per l'enllumenat públic de l'In
terior durant el mes de setembre darrer. 

De la Societat General d'Aigües de Barcelona, d'im
port 9,202'74 i g,622'12 ptes., pel subministrament 
d'aigua. al Parc i Palaus de Montjuïc durant els mesos 
dc juliol i agost darrers. 

De la Catalana de Gas i Electricitat, d'import 5,528'o6 
i 60,304' 49 ptes., per reparacions realitzades a l'ènllu
mcuat. pt\blic de ga$ de la zona d'Interior. 

De la Propagadora del Gas, d'import 45,396'55 ptes., 
per la conservació dc l'enlluu1enat públic de gas de l'In
terior dtlnmt. el m~s de setemlire darrer. 

Dc Joan Mateu, d'import g6'8o ptes., pel subminis
trament de materials per a !a inst al·lació cl'una font 
públicn al carrer de la Riera Blanca, de Sarrià. 

De la Casa Sarret, d'import ;;,386 ptes., pel submi
nistrament de trenta-dos vestits de vellut de retort 
blau, amb les corresponents gorres, per al personal dc 
la Brigada de Fontaneria. 

• OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents: 
A Joaquim Artés, per a anaujar dos ampits al terrat 

de la casa 11. 0 26 del carre. del l)Iar. 
A J awue ::.\Ieyer, per a instaHar una cambra de 

fred i uu electromotor a la finca u. 0 8 del carrer de 
Ptúgmartí. 

A Joan Martínez, per a instal·lar un aparell de 
soldatge autogen, dues fogaines i una alba amb cal
dera oberta i quatre electromotors, a la finca u. 0 24 
del camf de la Verneda. 

A Josep Geuové, per a instal·lar un forn iudustTial · 
a la casa n.• 683 del caner de Còrsega. 

A I.oubatt, ~. A., per a substit uir tres electromotors 
per altres quatre a In. casa u.• 179 del carter de lVIari;ta . 

.A la Cooperat:iYa de Fhúd Elèctric, S. A., per a Jns
tal·lat cables al passeig de Gràcia, al P01t Franc i al 
camí an1 lc de València, entre el fenocarril deM. S. A. 
i la carretera de Port; al carrer del Tinent Flomesta, 
entre el de Pavia i l'avinguda de la-Generalitat, i a la 
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riera de l'Escuder, entre els carrers de Daoiz i Velarde 

i Càceres. 
A Concepció Caminal, per a treure una reixa i col-

locar-la novament a la casa o. 0 9 del carrer de Rabassa. 
A Crèdit i Obres, S. A., per a reparar els balcons 

de la casa n.0 38 del car er de Balcells. 
A Jaume Gay, per a construir una tanca provi

sional en un solar del passatge de Flaugiet. 
A Huric T1avé, per a modificar una obertura i 

practicar obres interiors a la casa n. o IB del carrer 
·del Cigne. 

A Crèdit i Obres, S. A., per a canviar les baranes 
de quntre balcons de la casa n. o 38 del carrer de Balcells. 

A Manuel Boada, pet a constrnir un pis porteria 
al terrat de la casa 11.0 5 de la placeta de Montcada. 

A I:Hquitativa, l:.'undació Rosillo, per a instal·la1 
una caldera de calefacció a la casa n. o 5~ de la Via 
J,aietana. 

A Modest August, per a traslladar un moto1 i instal-
lar-ue un altre a la finca n.0 574 del carrer de Còrsega. 

A Santiago Sans, per a traslladar un electromotor 
i iustal-lar un generador de vapor a la finca 11.

0 
I66 

del carrer del Bruc. 
A la societat anònima Casanovas i Zanini, per a 

instal·lar una fornal i sis motors a. la casa n. 0 
26 del 

carrer d'Ast.íuies. 
Per a construir claveguerons : A ).faria Ballesta, a 

la casa n. 0 28 del carrer de Santa Perpètua; a Joaquim 
Arroyo, a la n.0 161 de l'avinguda de la República 
Argentina; a Josep Sobanés, a la n. o 7 del carrer de Vi4t
franca; a Lhús Sedó, a la n. o rgo de l'avinguda dc la 
República Argentina; a Augela Sala, a la n .0 

122 bis 
del carrer d,e Burriana; a Ricard Eras, a la n. o 24 del 
passatge de Flaugier; a Francesc Papasey, a les n.8 17 i 
19 del carrer de les Calàndries; a1\íontserrat ~olomer, a 
la n.0 8 del dc Nena Cases; a Joan Torres, a la n. 0 15 de 
la Tnwessera dc Les Corts; a Josep Balagué, a la n. o 7 
del carrer de Comis; a F. del ~alie, a les n.s 35 i 81 
del mateLx carrer; a Elisa Bronchoud, a la n. 0 nr del 
de Verdi; a Ignasi Solé, a la 11.

0 
13 del de Pere Serafí; 

a Maria Curia, a la n. 0 30 del de Pedrell; a Pere Mc
renilla, a la n. 0 u8 del de Verdi; a Jaume Giol, a la 
n. 0 2 de la plaça d'Eivissa, i a Jaume l!ajoral, en una 
sense número dels carrers d'Amèrica i Torre Yélez. 

Per a construir vora>ies : A J can Tolosa, a la casa 
assen}·alada amb la lletra H del carrer de Bernat de 
Sarrià; a Pere Sitjà, en una sense número del de Santa 
:Matilde; a Joan Palàcios, a la n. 0 

2 del de la Jota; a 
Vicenç Cot, a la n. o 6 del de Pitàgoras; a Jaume Solé, 
a la n.0 108 del de 11elcior de Palau; a )faria Oliva, a 
la 11. 0 q del del Canonge Almera; a Eugeni Marlí, 
a la u.0 1 del de Manresa (Cinema Princesa); a Josep 
Casella, a la n. 0 99 del de .Melcior de Palau; a Josep 
Grau, en representació de la Superiora del Col-le({i del 
Sagrat Cor de Normalistes, a la n. o 5 del d' Anglí, i ~ 
Angel Rubín, a la !1 .0 57 del de les Escoles Pies. 

Per a rebaLxar vora·des : A Joan Huguet, a la casa 
11.0 !l.'i del carrer de la Travessera; a Josep R. Blanch, a 
la n.a 43 i 45 del de Gavà, i a Conrad Bassa, a la n. 0 16 
del de Tolrà. 

Per a practicar obres interiors : A Amadeu Camps, 
a la casa 11.0 109 del carrer dels Comtes de Bell-lloc, 
i a Ramon Anguera, a la 11.0 r del de Barceló. 

Per a instal·lar motors : A Romuald Martí, a la 
finca 11. 0 130 del carrer de Floridablanca; a E. Casellas, 

a la u. • 43 i 45 del de les Carretes, i a Jaume Rel, a 
la n. 0 -1 fO del del Consell de Cent. 

Per a substituir electromotors : A Daniel l\Ioliner, 
a la casa 11.0 43 del carrer de E éjar, i a La Tèxtil Llobet, 
a la 11.0 296 del de la Independència. 

'tenir per acollits als beneficis del Decret dc l'Al
caldia del 26 de febrer del 1935, els permisos segii.ents, 
els quals són atorgats: 

A Josep Peray, per a repintar els balcons de la 
casa 11.0 I t de la plaça d' Urq uinaona. 

A Miquel Gibert, per a 1)racticar obres de refonua 
il1tcrior i a la façana en \Ula casa del carrer dc l'Es
panya Innustrial. 

A Lhús Salvadó, per a enderrocat les cases n.s 14 

i r6 del carrer de Sant Antoni Abat, i, al seu lloc, 
construir-ne una altra. 

A Josep Buyrcu, per a construir \Ul cobert provi
sional i uua tanca al solar n. o 9 del carrer de Sant 

Tomàs. 
A Antònia Purull, per a enderrocar un cobert, i, 

al seu lloc. construir una planta baixa, en un local del 
carrer d'Alacant. 

Per a practicar dh·erses obres : A Agustí Costa, 
a la casa n.s 2 i .¡. de la baixada del 1\Iercat; a Emili 
Barba, a la u.0 102 del de Laforja. a Climent Bonet, 
a la casa n. 0 13 del carrer de Chapí, i a Lluïs Monler, 
a la u. 0 .¡.o del de Balcells. 

Per a addicionar pisos : A Francesc C~ryera, a la 
casa n.• 17 del carrer de Fiveller, i a Ramon Saura, 
eu una sense número del de Còrsega, cantonada al de 
~Ienéndez i Pelayo. 

Per u practicar obres de reforma : A Florenci Vehils, 
a la casa u. s 32 i 34 de l'avinguda del Portal de l'Angel; 
a Jaume Pn:ig, en una sense nú,meto del carret de Pau 
Sahaier, i a Joaquim ~Ioliné, a la n .11 S, 10 i 12 del de 
Pele Pau (!\tenell Ollrer Hortenc). 

Per a constmir cases: A Joan Eudal, al solar n. 0 
6 

del carrer de Pau Ferran; a Concepció Canellas, al 
n. o 2 r, triplicat, del passeig de Cast el lv ell; n Teresa 
Figuerola, al n. o 339 del carrer de Sants, i a Josep 
Fregino, al n.0 29 del d'Escornalbou. 

EIXAl\IPLA 

OBRES PÚBLIQ'L"ES 

Atorgar pen:tís per construir Yora ... 'ies, i coPcedir·l,:\S, 
a més, les corresponents quantitats, en concepte dc 
cooperació, ais senyors que s'esmenten : A Joan Ot:>e
lla i S:mmel!, en representació de Lluïs Sans, Frrutce~(· 
Arti~as, H. Bellpuig, Joan Sabaté i Josda Dal'S, en 
unn casa del carrer rlel Consell de Ceut, a les n.r. 132 i 
134 üel de CasanoYa, u." 56 de l' a...-ingnda dc la Rep(t
hlica, n.e LOÓ i 108 del carrer del Comte d'Urgell i n.

0 
162 

del dc Provença; a 'Manuel Torres i Garcia, a le::; n.H 9 
i r 1 del passatge de Pmnera i n.0 388 del carrer de la 
Inclúst.ria; a Joan Ciscar, en representació de Josep 
Campí i Josep Ramon, a lE"s n.0 387 del carrer de Va
lència i n.8 546 i 548 del del Rosselló, i a Miquel Angcl 
Faisà, en representació de :Manuel Velilla, a la n.

0 

130 

del d'Entença. 
- Donar ln confornlitat al compte de Manuel Tasis 

i Jacas, d'import n8'7o ptes., relatiu al subministra
ment d'hnpresos i materials de dibuix. 
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OBRES PARTICt;LARS 

Atorgnr els permisos següents: 
A J. ·suc:urat, per a enaerrocar UJÍ edifici i construir 

una cnsa eu el sea lloc, al passatge d'Alió, 11. 0 104. 

A D. ~forn, pl·r a addicionar plantes al local n. 0 253 
dt-1 cnrre::r dc Provença. 

A J. Gnkias, per a piu tar les .façanes d'tma finca del 
rnrrcr dc Tapioles. 

A J. Cid, pet· a construir entresols a la finca n.0 TI7 
dd carrer dc CastiJIC"jos. 

A A. I.òpcz, per a modiJicar la porta de la finca 
u. o ¿ 12 del cnrrcr dc Casrulo\·a. 

A J. Sans, per a arrebossar la façana i repanr unes 
lloçaues a Ja \:nsa assenyalada amb el n. 0 ToT del carrer 
de Calàbria. 

A G. Monleon, per a construir etnbans a la casa 
11.

0 8 clcl carrer dels Pirineus. 
A J. Fornés, per a estucar els baL'>:os de la casa n. 0 84 

del carrer dc Provença. 
A J. Arccha, per a practicar obres interiors a la casa 

n.0 tor del carrer d'Aribau. 
• \ P. Escuder, per n repintar les façanes de la finca 

n. 0 1~1 dol carrer de València. 

A Mir(trgia, S. A., per a legalitzar la paret i la cambra 
qne ha constmït al terrat de la finca del carrer de :\la
llorca. 

Per n .construir cases : A Josep l\I.a. Llohet, en un 
solar del carrer de Bal111es; a A. Armengol, en un altre 
del rlel Fnrlamenl; a D. :\Ioliné, al n. o 275 del de Puja
des; a L. Gnrcés, en un del passatge de Bagristà; a J. 
J->auchcl, al 11 ° 155 del de Laforja; a A. Poquet, eu un 
del dc Bnnt Ror; a R Nadal, aln. 0 r28 del de Rocafort, 
i n L. F,spnc•hs, en un del de Bi'jar. 

Per o construir coberts : A J. Pujol, en uua finca 
dè l'avinguda del <.'atorze d'abril; a L. Espachs, a la 
n .0 

106 del carrer dc Provença; a D. )?L·üg, a la 11.0 228 
del cle Lòpcz d' Ayaln; al senyor Villarrnbla, a la n. 0 4 7 
de i a carretera dc Ribes, i a A. Puigvert, a la n. o 2 79 
del carrer dc Provença. 

Per u modificar obertures : A R. Tàrrega, a !a casa 
11.

0 
61 dc la Via Augusta, i a J. Icarl, a la n. 0 ro de1 

carrer de Claris. 
Per a rebaixar voravies: AJ. Forja, a la casa n.0

• 12 

dei carrer de Campo Florido; a A. Estrada, a la n. 0 445 
del el el Rosselló; a la Basco-Catalana, a la n. o 73 del de 
l\Iarina; a A. Bartra, a la n.0 75 del de l\lalats, i a R . 
J awbrina, a la n.e 69 i 71 del de Portugal. 

Publicacions 1 disposicions oficials • 

En el d ia1'i oficial gue més avail s'esmeni a han 
nJxm·gut, cu les da.(lcs que s'as~euyalen, les insercions 
d'iutc~'(>s numicipal r¡ue hi són relacionades: 

BUTLLETf OFICIAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Dr.\ r:z DF. ~OVF.~rHRE. - Anuncia l'acord de la 
Comis.c1i6 cle Govern d'exposar al púhlic, durant el ter
mini d'un mes, el projecte de conv~rsió en parc muni
cipal, o espai lliure, de la finca denominada •Torre 
Llov<'ra•, dc la barriada d'Horta. 

- :\Iauifcsta que la Comissió de Gm;eru acordà 
donar el nom dc Trabal i Palet al carrer que aYui no 
en té, i cpte ,·a dc-; del de la França fins ni passeig !lS

n•ntlent dc ~!ontjuïc-. 
·· Significa l'n.cord d'imposar la contribució espe

rin! 1lc tuillorcs als propietaris especíalmet1t beneficiats 
per In con!ltruccíó dc l'empcdrnt al carter del Dortor Don. 

nu 13. - Publica una providència declarant in
cursos en l'obligmncnt d'únic gran a diversos deutors 

pet l'arbitri sobre el valor dels solars, estiguin o no 
edificats. 

DrA T ¡. -Manifesta que l'Ajuntament obre concurs, 
sota el tipus total dc 1, '2')5 ptes., per a procedir al snb
tnil"ic;trament dc riJ1r-ccnts ganxos inoxidables destinats 
al servei dc l'Escorxador 

Du 15. Pul,Jica tll1a ordre circular dispoc¡ant que 
els Ajnntament-; de Catalunya, en la tramitació dels 
Pressupostos muuicipals, hauran d'atenir-se al prec-epte 
(le l'art. 300 de l'Estatut Mutúcipal, en el que fa re
f<'rència a luwcr-los d'exposar al ptíblic. 

DI.\ 16. - - Anuncia l'acord de treure a pública 
subhasta el submini.~tran1ent de diYersos articles de 
primera necessitat a la Clínica de Psiquiatria i a l'Hos
pital de l'Hspcrança 

DIA 17. - Significa que l'Aj1mtament prengné 
l'acord dc començar C').1Jedicnt pet a declarar sobrant 
dc via pública lll1íl pnrcel·la procedent, en part, del 
camí antic rlc la Satalia i, en part, del camí antic de 
la Crem dels Molers, emplac;ada en rilla que formen els 
carrers tl'H1cnuo, Cl'eu dels Molers, Blasco de Gatay 
i Blai. 

Imp. Casa de Caritat 


