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Ajuntame.nt Ple 

Fou celebrada scss16 onlinàría pel Ple municipal el 
dia 6 d'agost tlarrer, sota la presidència del que Ito &; 

de l'Assemblea, senyor Xa\Ïer Calderó. Hi assistiren 
els Consellers senyors Bassols, Blanch, Blasco, de 
Camps, Codolà, Coll i Rodés, Culilla, Farreres, Jaumar 
de Bofarull, 1\Jartinell, Malutano, .Miserachs, dc Quin-

tana, Roda i Ventura, Sagarra, Santacana, Tiffotl, Tor
ras, Ulled i Vemlrdl. 

S'apro,-à l'acta dc la sessió extraordinària d\' l'A
juntament ple celebrada el dia ':!.ï de juny proppassat, 
i quedaren damunt la taula els assumptes que figm<l\'CII 

a l'Ordre del dia. Tot seguit s'aixecà la se.,;¡;16. 

Comissió de Govern Municipal 

Fou celebrada sessió extraordinària el dia 18 dc 
11ovembre, ¡per a continuar tractant dels 1Prcssnpo.<;tos, 
t>ota Ja presid~néia de 1'~'\Jcalde interí, senyor Fmnccsc 
de S. Jaumar dc Bofarull. Hi assistiren els Con~cllcn 

Regidors senyors Viza, Santacana, Ulled, Farrero, Coll 

i •Rodés, 'Bausili i <Codolà, i els caps <le <Minoria con~:~is
torial senyors Tormo::>, ,':)oler i Jauer i Roviralta. 

S 'acordà cclébrat· <:1 dia següent, o sigui e1 19, el 
p1e de Pressupostos, i t!nc:omauar al senyor Viza 1a 
presentació <l'aquest:;. 



Assumptes reglamentaris aprovats 
Per les respedives Conselleries Regidories han estat 

aprovals els assum.ptes reglatnentaris que tot seguit 
es relacionen, en COit\pliment de l'autorització que els 
fon atorgada per la Comissió de Govern en sessió del 
1 o dc maig del r 935. 

De l' 11 al 17 de novembre 

GOVERNACió 

CEMEXTIRIS 

Atorgar la concessió d'un nou titol, als germans 
Montserrat: i Francesca Prim i Codina~ del panteó 
11. 0 r3z de la Yia dc Sant Oleguer, a,arupació cinquena, 
del Cementiri del Sud-oest, i, a Pere Gorchs i Sauqué, 
cotn a manuessor testamentari d'Antoni Prim. i Desus
villa, concedir permís per a practicar obres a l' esmen
tada sepultura. 

- Concedir els permisos següents: 
A Rosa \'entura i Munné, per a col-locar mta làpida 

que cobreixi els tÚn."Xols n.s 9275 i 9276 de pis prítncr, 
amb ossera, i segon, respectivament, del departatueut 
cinquè del Cementiri de Les {;orts. 

A Aleix: J3auccUs i BarfuU, per a practicar obres 
dc reparació clc lo. tomba major de tipus A, assenya
lada antb el 11. 0 3 de la via do Sant Prancesc, agrupació 
segona., del Ccnwntiri del Sud-oest. 

A Rosa Mallol i Cttli, vidua de Domènech, per a 
constntir una voravia al voltant del panteó n. o 3 del 
departament central del Cementiri de Les Corts. 

A Teodor \Vagner i Bous, per a coHocar una es
cultura dc marbre o. la testera de la tomba menor 
11.0 373 (n) de la via de Santa Eulàlia, agrupació ter
cern, del Cementiri del Sud-oest. 

- I nscriurc cu el llibre de registre corresponent, 
i en el titol de l'arc-soli menor, de tres compartiments, 
n. 0 25 de la via de Sant Josep, agntpació segona, del 
Cementiri del Snd-oest, la clàusula de limitació d'en
terr:uueuts sol·licitada per la seva propietària Dolors 
Falp 1 Torrens, Yfdua de Duran. 

- Aprovar els comptes següents: 
Dc Ramon Fonollosa i F.spi, d'import 1,598'25 ples., 

pel subministrmuent de materials de ferreteria neces
saris per nis treballs de la l~rigada· de Cementiris. 

De la Co.sa. f>arret, S. A., d'import 14~150 pies., 
pel suministrnment de cent setanta-sis vestits d'uni
{onue per a ús del personal de Cementiris. 

FOMENT 

OBRES PtTBLIQUES 

Donar la con[ormitat als comptes següents: 
De l'Energia Elèctrica, d'i.m,port 65'35~ 56'6o, 6,0+5'90 

5,886'.¡5 ples., pel subministrament d'energia per a 

llwl\ en les instal·lacions d'aigua de Montcada i la 
Trinitat durant el u~es de maig i juny darrers. 

De la Catalana de Gas i Electricitat, d' import 3 '6o, 
7U'71 i 3,669'15 ptes., pel subministrament de flttid 
per a la calefacció de gas a les Dependències mmti
cipuls, i per a llur enlhunenat elèctric i de gas dnrant 
el mes dc sc.tembre darrer. 

De la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'im
port 38,742'37 ptes., pel subministrament de fluid per 
a l'enllumenat de les dependències municipals i per a 
torça motriu durant el mes de setembre darrer. 

De la Cooperativa de Fluid .Elèctric, de 14,221'50 
pessetes, pel subministrament de fluid per a l' enllu
menat elèctric del Parc i Palaus de Montjuïc durant 
el mes de setembre darrer. 

De Salvador Corominas, d'import 765 ptes., per la 
inslal·lació de deu llums i un engalz a la sala de festes 
del Grup Escolar de la plaça d'Espanya. 

De I.lufs Raventós, d'import 3,866'85 ptes., pels 
treballs de fusteria realitzats al departament de Caixa 
dc Ics Cases Consistorials. 

De la Societat Espanyola de Bombetes tZ&, d'im
port 877' .J.5 pies., pel subministrament de materials 
per al servei i conscnració de les instal·lacions d'en
Jhuucnat, força i ventilació de les Dependències mu
nicipals. 

- 1'enir per aprovades les relació i certificació va
lorada dc les obres de construcció d'u n mur de soste
niment dc In calçada de la Via Augusta, entTc el carrer 
de Vico i el baixador del ferrocarril de Barcelona a 
Sarrià, efectuades per Fills de Josep :M.iarnau i Navàs, 
d'ítnport 788'68 ptes. 

URB.fu'ITTZACIÓ I R.EFORJ\IIA 

Prestar la conformitat als comptes següents: 
De Manuel Balcells, d'import 9,1:23'55 i 3,518'09 

pessetes, per les obres practicades per a l'enderroc i 
reconstrucció de la casa Padellàs, i per les de restau
ració dc la casa de l'abat de Sant Pau del Camp. 

De Gonçal Daura, d'ítnport 2,942'8o, 3,.¡16'33, 
3,386'59 i 2,336'40 ptes., per treballs de picapedrer 
per a la reconstrucció de la casa Padellàs i per la res
tauració de la casa de l'abat de Sant Pau. 

D'Jguasi Couillas, d'import 548'83 i 470'43 ptes., 
pels treballs dc conservació efectuats als boscos de 
Vallvidrera. 

EIXAMPLA 

OBRES PÚBLIQUES 

Apro\•ar les relacions i certificacions valorades que 
a continuació s'esmenten: 

Dels treballs de pavimentació, amb una capa de for
migó asfèlltic, al carrer de Piqué, entre els ò.e Cabanes 
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i Nou de la Rambla, efectuats pet Eugeni Marquier i 

Melià, d'import 14,267'25 ptes. 
Dels treballs de conservació de l'arbrat i jardins, 

i dels transports per a llur conservació, practicats 

durant el mes d'octubre darrer per Co.1struccions i 

Serveis, S . A., d'import 57,029'13 i 4,431'24 ptes. 
Dels treballs de reforma i pavimentació de la bai

xada de la Font del Gat, del circuit de Montjuïc, efec
tuats per }faterial i Obres, S. A., d'import 20.36o'87 

pessetes. 
Dels treballs d'eixamplament de la calçada del 

carrer de Pujades, entre el~ de Sicília i Sarcle.llya, efec
tuats per l'Empresa de contractes ru,urúcipals, d'import 

13,890'92 ptes. 
De les obres d'obertura i explanació del passeig 

ascendent de Montjuïc, entre el carrer cle Radas i el 
rednte de l'Exposició, i de les de pavimentació del 

carrer de la Travessera, entre els de Balmes i Bèlgica, 
efectuades per Obres i Subministrament Donat, ·s. A., 

d'import ro,986'24 i 37,823'.w ptes. 
De les obres de pavimentació de les voraYies del 

Grup Escolar Ignasi Iglésies, situat al passeig de Torres 
i Bages, efectuades pel Foment d'Obres i Construc

cions, S. A., d'import 9,095'93 p~es. 
Dels treballs de pavimentació del carrer d'Aragó, 

entre el passeig de la República i el carrer de ~àpols, 

i del de València, entre l'esmentat passeig i el carrer 
de Roger dc Flor, realitzats per Joan Domi~1go i Mas

joan, d'import 651'13 ptes. 
- Atorgar l'aprovació a l'acta de recepció defini

tiva de les obres de construcció de clavegu~::res al carrer 

de Villarroel, entre els de París i Buenos :\ir~s. i de 
les de les clavegueres per al desguàs del Palau Na

clonal de Montjuïc, i aprovar l'acta de recepció pro
visional dc les de 1& construcció de clavegueres als 

carrers de I.incoln i Matilde Diez, executades totes 
elles per J oau Albós i Palau. 

- Aprovar els comptes següents: 
De l'A. E . G Ibèrica d'F.lectricitat, d 'import 675 

pessetes, pel subministrament d'una màquina encera
dora tHooby• . 

De la Casa Gestetner's, d'import 882'50 ptes., pel 

subministrament de cent raimes de paper, cinc-cents 
setanta-sis clixés n.0 3 i ~is flascons de •correctif• per 
a la confcccio de l'Ordre del dia. 

De la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d ' im
port 1,835'38 i 22,092'9-+ ples., per la instnl-lació d'una 
farola de cinc lhuu.s a l'encreuament del carrer dels 

Almogàvers amb el passeig del Doctor Robert i l'avin
guda de la )íeridiana, i per la de l'enllumenat defi

nitiu del Viaducte de Vallcarca i la plaça de 1{ons. 
- Disposar que quedi sense efecte l'autorització 

atorgada el 29 d'abrU d'enguany, a favor d'Antònia 
Puget, per a reconstruir la voravia de la casa u. o 24 

del carrer de Campo Sagrado, i que s'entengui com a 
feta a fa,·or d'E. i F. Escofct i c.a., S. en C. 

- Aprovar les relacions i certificacions valorades 
relatives a les obres de construcció i reconstrucció de 
les vorav;es dc davant les cas'es que a continuació 

s'esmenteu : A Francesc Figueras i :Mouné, a la n. 0 II7 

del carrer de :Muntaner, n.• 1G2 i 164 dt:l de ::Uallorca, 
n.8 210 i 2I~ del de Pro,·ença i n.0 25 del de ~àpols, 
i a E. i F. Escofet i c.a., n la 11. 0 103 del passeig de 

Gràcia. 
- Prestar l'aprovació n l'acta de recepció única de 

t·es voravies corresponents a les cases n.s 12, r-1, 14 bis, 
r8, 22 i 24 del carrer dc Torre Damians; n. 0 4 de la 

plaça d'Ere1mi; n. 0 4 del carrer de Forn; 11.
0 15 del 

de Béjar; n. 0 t del del Comte d'Urgell, i u.0 8 del de 

Capella. 

Publicacions • disposicions oficials I 

En el diari oficial que més a\·all s'<.:smenta hau 

aparegut, en les dades que fi'asscnyalen, Ics insercions 
d'interès muuicipal que hi sóu relacionat).,:¡; : 

BUTLLETt OFICIAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DIA 18 Ili> NOVt~mRE. Significa que 1'.\juutameut 

obre un conrnr~. entre alumnes procedent..." de le;; Es
coles Xormal~ de ~!estres de Barcelona, per tal dc 

sul,>Venciouar, amb la quantitat de 5,000 ptes. a cadas
cun, als dos alumne.:: que reuneixin les condicions que 
s'iudiquen en ]e; corresponent'$ ba-ses, perquè vagin 
a e;;tudiar iustilucions tp<:da¡rògiques a 1'cstranger. 

iDJA 19. - .-\nuncia la ~lebració dc concurs per a 
efectuar la instal~ació d'enllumenat a la no\"a nau en 
construcció a l'Escorxador, sola el tipus total de pes

setes 7,99I'9'). 
- 111Ianifcsla que 1'.\jtmtament sancionà l'aconl 

adoptat per la Comissió de Gm·ern, per <t l'ús, en c1 

Mercat ·Central de Fruites i \'erdures, dels envasos 
!;cnse retorn. 

DIA 20. - Manifesta que s'obre un coJ1curs per n 

l'adquisició d'un aparell de desiufecció dds anomenats 
autoclaYe, amb destinació al Refugi ~octurn del Dis

tricte V. 
Du 2r. - &.! fa públic l'acord dc la Comissió dc 

Go,•e.rn d..: procedir, per concurs, a la provisió de la 

plaça d'encarreg-at d.:: trans¡wrls. 
DIA 2.'!. - Publica una providència declarant in

cursos en l'obligament d'únic grau a dh·ersos deutors 
per diferents arbitris. 

iDrA 23. - Fa p6.b1ic uu edicte declarant incursos 
en l'obligament d'únic ¡rrnu a düerents deutors ¡per· 
diYersos arbitris. 

Du 24. .Fa avinent que durant uu tenuiui de 

quinze dies rc;.:tarà exposat al públic el projecte de 
Pr~e':>Sttpost ordinari d'ingn:ssos i despcòe,; de Ja zona 

d'Eixampla per al 1936. 

" 



Noticiari 
PUOVEU\IENTS 

El dia 3 de desembre, a les onze del matí, tindrà 
lloc la subltasta dc les parades vacants als J\lercats 
que m~s avall es diuen . L'acte s'efectuarà a les Cases 
Consistorials. 

Mercat de Santa Cateri11a 
Fmitcs i 11erdurcs. - Els n .• xox, 105J 

1o6, XIO, 1121 116, 117, 1211 124, 128, 
129, 133, 1341 137, 139, 140, 144, 145, 
147. 469. 

Els n.• 102, IOJ, 104, 107, xo8, 109, 
113, 114, 115, 118, 119, 1201 125, 127, 
1J01 131, lJ21 IJ8, 141, I42J 143, 146, 
247. 414, 457. 729 . 

Cigro11s i herbes. -Els u.• III, 122, 123. 
Embotits. - El n.0 126. 
Pastisseria. - El n. 0 220 . 
.d1•irmn. - El .n.0 350 . 
Llegums i cercaJs. - El u.o 348 . 
Gallina. -Els 11.• 377, 378, 8o4, ~ 
Cmzsa/adcria. - El n.0 441. 
Plantes i flors . - El 11. 0 674. 
Ous. - El 11.0 481 . 

E l 11 .0 722 
E l n.o 752 bis. 

Mercat dc la Llibe·rtat 
Mariscos. - El n." 380 . 

Mercat de la Barceloneta. 
Gallina.- Els n.• 199, 216 . 
Ca11saladc·ria.- El n.0 226 . 

Els n.• :no, 225 . 
Xocolateria i refrescos. -Els n.• 2u, 212. 
A-t•irnm.- Eln.0 230. 

Els n.• 215, 222, 231 . 
Cigrons i lzerbes.- El u. o 332. 
CouseT1!es. -Els n.• 235, 333· 
Olis i sabons. -El n.0 314. 
Fruit!!s i 11crdm·es. - Els n.• 3o8, 325. 
Gallina. - El n.o rS~ 

Coloms. -El n." n4 . 
Eln.o !97 · 

Mercat de Sant !lndrct~ 
Fruites i 11erdures. -El n .0 63 

El l1. 0 64 . 

11Ic1·cat de la Sagrera 
Gallina. - El n. o 30. . 
Fmites i 11erdures. - Els n.• 43, 44, 74· 

Els u.• 42, 4S, 46, 47, 48, 49, so, sr, 
6o, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7a, 71, 
72, 75, 76, 77 

Otts. - El n.o 63 

Lloguer Tipus de 
mensual subbastn 
~ PtutltS 

IJ 

II 

13 
20 
so 
3S 
45 
23 
32 
II 

29 
r6 
20 

18 

IB 
26 
22 

25 
20 

23 
lO 

IS 
15 
10 
18 
rs 
18 

10 
9 

10 
8 

7 
9 

·250 
250 
300 
8oo 
8oo 
6oo 
soo 
550 
250 
500 
300 

300 

soo 

450 
4SO 
4SO 
250 
450 
450 
200 

250 
250 

200 
450 
450 
4SO 

250 

100 

IOO 

ISO 

PERMISOS PER A INSTAL-LAR 
APARELLS INDUSTRIALS 

Heus ad. ]es rel acions de les demandes de permisos 
qtte, a aquest fi, han estat P.resentades a l 'Ajuntament: 

Josep Pérez, un electromotor a la casa n . o 56 del 
carret de Bla1. 

Do.rtomeu P uiggròs, dues calderes de calefacció a 
la casa n. o 33 del carrer de Casp. 

Ricard Sanz, substituir un electromotor i instal·lar 
Ull generador de Yapor n la casa n .0 22 de la p laça de 
la Utúó. 

Francesc Capella, un dipòsit de benzina a la casa 
n. o 6 del carrer del Cannel lLes Corts). 

Marian Elmendrós, un electromotor a la casa n. o 76 
del carrer d'Elcano. 

Andreu Camarasa, un electromotor i w1a cambra 
de fred a Ja casa u. 0 3 del carrer de la Verge de l'Ampar. 

Víctor Carrera, tres electromotors i 1ma fogaina a 
la casa n. o 76 del carrer de les Carretes. 

Sah1ador Carbonell, un electromotor a la casa n .0 14 
del carrer dc Castañer. 

J adnt F.steva, un ascensor i u.'l eiectromotor a la 
casa n. 0 157 del carrer de Menéndez i Pelavo. 

Establiments Luria, un generador de vapor a la 
casa n.0 86 dcl carrer de Londres. 

J osep J over, un electroiuotor a la ca" a n. o 5 del 
carrer dc M'argaTit. 

Estanislau Uovet, un elect romotor i un forn de 
pastes a la casa n.0 123 del carrer de Galileo. 

Emili Parés, dos electromotors i dos tancs de gaso
lina a la casa 11.

0 
113 del carrer de Tarragona. 

Remigi Pucnte, dos electromotors a la casa 11.
0 307 

del carrer de València. 
Pau Satorrcs, un electromotor i una cambra frigo

rilica a la casa n. 0 6 del carrer de Rossend Nobas. 
Torrents i Batalla, un electromotor a la casa n. 0 476 

del carrm- del Consell de Cent. 
Antoni Barba, un ascensor-muntacàrregues i un 

electromotor a la casa n.0 247 del carrer del Comte 
d'Urgell. 

Enric Martínez, un electromotor a la casa n. 0 25 
del carrer de Bnuúquer. 

Antoni Vila, un generador de vapor i un aparell 
autoclau a la casa n.s 6o i 62 del carter de Bonaven
tura Muñoz. 

J ullà Cleries, un ascensor i un electromotor a la 
casa n .0 228 del carrer de Mallorca. 

Valentí Picas, dos electromotors a la casa 11.
0 82 

del passeig de la Repítblica. 
Carme Gamissaus, un electromotor a la casa n.0 240 

del carrer dc Roger dc · F lor , 
Agustí Durbà, dos electromotors a la casa n.0 9 

del carrer de Font Honrada. 
Josep Frcixas, un generador de vapot i dos electro

motors a la casa n .0 26 del carrer de Rivero. 
Adolf OUet, un electromotor i un ascensor a la 

casa n.0 55 del carrer del Bruc. 

.. 


