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Comissió de Govern Municipal 

Fou celebraéla .,;essió el dia 27 de noYembre, sota 
la presidència de l'A lcaldc iuterí, senyor .Francesc de 
S. Jaumar de Bofarull. Ui assist iren els Consellers 
Rcgitlors -senyors Jesú~> Ullcd i Altep1ir, Ramon Coll 
i Rodés, Joan iBta. rViza i Cabal}), Josep Codolar i 
Gualdo, 1osep Fanero i Viu, Andreu IBausili i ·San
romà i I<'Tancesc Santacaua i Romeu. 

S'hi adoptaren els següents acords : 
.\provar les actes de Ja Comissió de Govern Muni

cipal dc la sessió ordinària del dia 13 de l'actual mes 
i dc l'extraordinària del dia 12. 

- rRectificar el nom del fundonari a què es ,-efereix. 
l'acord del 23 d'octubre de 1a Comissió de Govern, eu 
el sentit que el primer cognom d'aquell, el qual va 
ésser traslladat de .Ja línia de consums a l'Oficina 
d'Arbitris d'Hostafranoo, és Cantó i no Campos. 

- •Disposar que l'oficial segon del Negociat d'Obres 
•Pttbliqnes de la Secció dc •Foment senyor 'Pere Comas 
i Castelló passi a l'Oficina d'Assistència Municipal
(Sec·ció de 1~estam·auts), per tal d'auxiliar-ne l'encar
regat. 

- En relació a un ofici dirigit a la Comissió de 
Foment pel Conseller acnyor ~Iatheu, com a Jutge 
inslructor de 1'e..'\:pedient instruït amb motiu d'una 
denúncia sobre su1posada tïubstracció de grava, fou 
aprovac1a una proposra perc¡Ltè de la !Comissió de Fo
ment passi a la Comissió dc Govern, amb la .confor
mitat a la proposta dc sobresseure l'expedient, però 
que es donin ordre;; als Sen·eis TècniC$ Jl\Iunicipals 
pí'r tal que, si s'hau de disposar trasllats de grava. 
sigui amb el coneixement de l'Agmpació de \ïalitat, 
i així s'evitaran confusions. 

- En contestació a una circular de la Unió de 
;Municipis Espanyols, c~prcssar-li l'adbet>ió moral i 
Ja soliclari,tat de l'Aj¡ullamcnt dc iBarceloua eu l'actua
ció que pugui adoptar la Unió en ordr~ n1 recurs d'in
coustitucionalitat contra la I,Jeí de Coordinació Sa-
1Jitària. 

- Prestar l'aprovació a un dictamen de la Ponèn
cia tle f'ersonal sobre l'ex¡pedient per a la revisió de 
la ckstítució de l'ex-funcionari ·munici·pal ~enyor Gu-

tiérrcz, ex-cap de Bombers, proposant que 1a Comissió 
de Goveru acordi la reposició del funcionari senyor 
Emili Gutiérrez i Díaz al càrrec de director del Cos 
d'Jnceadis i Salvament, i trobant-se la plaça que 
ell ocupava coberta, haurà d'ocupar-ne una altra de 
semblant categoria, i tenint eu compte que el senyor 
Gutiérrcz és enginyer i arquitecte, la Comissió de 
Foment propooarà, previs els estudis corresponents, 
quin haurà d'ésser el lloc a què es destinarà l'esmentat 
senyor Gutiérrez, abonant~e els havers amb càrrec 
a la partida d'Imprevistos, eu la mateixa forma que 
s'ba viugut feut ' per la Coxporació :Municipal en casos 
semblants, i la Comissió de Govern re.soldrà posterior
ment sobre el reintegrament dels havers deixats de 
'Percebre, durant el temps eu què no ha prestat servei, 
per motiu dels expedients tramitats i la consegüent 
destitució. 

- AproYar un ofici de l'interventor proposant la 
distribució de cabals, d'import 35·199,000 ptes., per a 
atendre les obligacions del proper mes de desembre. 

- Prestar l'aprovació a l'extracte dels acords de 
la Comissió de GoYeru corresponents a la segona quin
zena del mes d'octubre proppassat. 

- .\provar un decret de 1':\lc:aldia suspenent d'em
pleu i son el cap d'Impostos Indirectes, Joan Aymerich, 
per mentre duri Ja tramitació del present expedient, 
en JUèrits de la proposta dehs senyors Coi1scllers que 
cu constitueixen 1a 1Comissió instructora. 

- Teuir per aprovat un ofici de l'enginyer cap de 
l'.\gn1pació de Vialital, dictaminat ¡per la Comissió 
de Foment, sobre la situació legal de l'escrivent )faria 
Lluïsa f.\.Ierino i Dalre, proposant que sigui adscrita 
a la snsclita Agrupació. 

- 'traslladar a les orclres directes del senyor Ulled 
el funcionari !Ricard Rocba. 

- Donar l'ap1'0\'ació a una proposta dc la Iuter
vcnció, manifestant que l'import de l'augment fins a 
9 ptes. del personal subaltern i de Brigades des del _ 
1.• d'octubre fins al 31 de desembre, acordat per la 
Comissió de .Govern el 23 d'octttbre proppassat, és 
de I9,328'5o ptes., les quals poden ésser aplicades 
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al cap. H, art. 2.n del Pressupost d'enguany (Personal 
subaltern i dc Brigades). 

- Tra:;lladar l'agent d'arbitris Giné6 Bernadas i 
Franco, en funcions d'ordenança, a les ordres del cap 
d'Impostos Directes, senyor Puyuelo. 

- Sub\'cncionar el Patronat de Beneficència del 
Di~tricte 1 amb la quantitat de 333'50 ptes., Ja qual 
s'aplicarà al capítol d'Imprevistos del Pressupost 
vigent. 

- Disposar que Ja Comissió de .Govern celebri ses
sió el proper divendres, a les set de la tarda, per a 
tractar de les ba$CS d'un projecte de concurs per al 
nou Coutracte dc Tre<>oreria; i així mateix que es 
celebri Ple to11sistorial el pròxim dilluus, a les sis 
dc la •tarda, per tal d'aprovar la proposta de la Co- · 
mi~ió de Govern ,-cspccte les referides bases; i, als 
fins de l'oportuna convocatòria, que sigui comunicat 
aquest darrer extrem al senyor President de l'Assem
blea •Municipal. 

- Xo ha vent estat rp<l<"Sible al Conseller senyor 
•Roda \'entura, •Jutge instructor de l'expedient instruït 
al funcionari Rogcli .),fora, resoldre l'esmentat expe
dieut dins el termini legal que fi:">:a l'art. 139 del 
\'Ïgent Reglament General d'Empleats, atorgar-li una 
pròrroga per poder donar fi a la tasca que li fou 
confiada. 

- Apro\'ar una proposta del senyor .-\lca1de, per
què C6 posi a di;;posici6 dc l'oficial segon de ~Iajordo-
11lia .:\Jexandrc Roscll i Yilaseca, la quantitat liquida 
de 6o3 ptes., per a l'adquisició de paper de ¡pagamèuts 
a l'Estat i unn pòlissa de setena c1asse, amb càrrec 
a la part. 145 del ;Pressupost vigent, per tal <Jue es 
procedeixi al reintegrament del volum tercer de .Jes 
.SC$6ions clc la Comis.<;ió de Govern IIviuuicipal de l'any 
que $Oll1 . 

- IPreslar l'aprovació a un oficí de l'Alcaldia, en 
el que dóna compte d'haver disposat que per Ja !Paga
doria 11\fnn i ci pal s 'efectuïn les retencions interessades 
eu una comunicació dc 1':\ssociació Instructiva d'Obrers 
i Empleats cle 1' Ajuntament, amb motiu dels préstecs 
efectuat:; per la Caixa dc Crèdit de l'esmeutada entitat 
i que hi consten detalladament. 

- Accedir a la petició del Banc Hi5¡pano-Colonial, 
de substituir els cinc-cents cinquanta-sis títols del 
Deute municipal, al 6 per 100 net, de l'emissió del 14 
de juny del 1934. 11.0 !06331 al ro6886 inclusi\•runent. 
que cou,-litucixcn el dipòsit n.0 58..~7 en garantia del 
Conhacte dc Reforma Interior, en la forma constituïda 
el 13 d'a~osl d'enguany, per l'afectació a tal garantia 
<Puna obligació global d'imp01-t 27S,ooo pte-s., repre
sentada per part del ròssec de 2.946,286'67 pte;;. del 
crèd'it de 4.000,000 que el Banc referit va concedir a 
aquest .\junta1nent en garantia de l'arbitri d'inqui
linat. 

- Tenir per interpretat, el dubte sorgit en re!ac1ó 
a les condicions per a poder optar a la Beca Cardenal, 
en el scnlil que per a estar inclòs com a co11cursant din
tre de les t'ouclicions dc la beca no precisa haver fet el 
g ran dc llicenciat, puix que aquest no és indispensable, 
~in6 voh111tari, i ha d 'entendre's 1a base primera dc les 
referents a les condicions, eu djr cbagin cursat brillant
ment tots els estudis de la carrera de ~>Iedicina, en la 
Facultat de Barcelona ... •, no com a ésser necessari tot 
el que a la Facultat s'ensenya, sinó tot allò que és indis
~nsablc per a tenir acabada la canera de i\Iediciua. 

GOVERNACió 

CENTRAL -

Atorgar a la taquimecanògrafa poliglota Isabel Pare 
i Ferran dos mesos dc llicència, sense sou, ~r a poder 
atendre assumpte$ particular.;;. 

- Concedir a Amt:lia del Villar i Arnabat, escrivent, 
i a Anna Maria López i Sa las, escrivent tem1lorera ads
crita a I'Oficiua de l\Iatrfcules, llicència amh tot el sou 
des qtte entrin en el vuitè ;mes d'embaràs fins quamnta 
dics despr~s del deslliurament. 

- Abonar a l'au Rucnsa i Oliva, fill de 1 'agent d 'ar
bitrit~ Pau Rucnsa i Casanovas, la paga del1ncs d'abril 
proppassat en què \'a morir el causant, i nua altra, en 
concepte de gràcia, que s'aplicarà a la part. 8." del Pres
supo.'it vigent. 

- Transferir a la filla la pensió que percebia la seva 
mare A una Profitós i l\Iartí, vídua del guàrdia urbà 
Leopold Cabanes, fins el dia 25 de setembre darrer, eu 
qnè \'a morir aquella, i abonar-li, des del dia z.r d'octu
bre proppassat, la pensió d'import 571'25 ptes., a càrrec 
de la part. 5- 4 del Pressupost de l'actual exercici, i les 
pagues del mes de setembre darrer, que havia de perce
bre la se,·a mare. 

- Disposar que sigui concedida a Francesca Miquel 
i Ripoll, escrivent, llicència amb tot el sou de;; que entri 
en el vuitè mes d'embaràs fins quaranta dies després 
del deslliuran1eut. 

- Sobres~eurc lliurament l'expedient instruït contra 
l'escriYcnt temporer Enric Giménez i Luque. 

CEMENTIRIS 

Disposar que pel fet de trobar-se el cas comptès a 
l'art. 34 tlcl plec clc condicions que regeix pet a la colt
tracta adjudicada a Vicenç Piulacbs, relativa a les obres 
de construcció, a l Ccmcntíri de Sarrià, d'una part del 
grup dc uluxols del cost.1.t de ponent, que consta de se
taula; la constmcció d'un grup de nínxols emplaçat al 
front dc ponent, que consta de cinquanta, i la constn1c
ció del pavelló per a serveis sanitaris i del personal d'en
terraments, addicionar a Ja referida subhasta obres per 
Yalor dc 3,455,34 ptes., qne consistiran en les necessàries 
per a procedir amb tota urgència a aterrar i reconstruir 
\'int nínxol~ 111~s del grup del costat ponent del Cemen
tiri de Sarrià, pel fet de trobar-se en un estat molt ruïnós 
i evitar d'aquesta manera una ensulsiada dels tals nín
xols, en el cas dc no procedir molt de pressa a Hur re
construcció. 

- Encarregar el següent: 
A Josep Costa, per Ja quantitat total de 5,098 ptcs., 

que s'aplicarà a la parl. 200 del Pressupost vigent, el 
subministr~mcnt dc material de calç i ciment que hi són 
nc~saris per als tn!onlls que executa la Brigada de 
Cementiri!;. 

A 1~ casa Pena i Pons, per la quantitat total dc 864 
pessetes, que s'aplicarà a Ja part. 200 del Pressupost 
de I 'any r935, el subministrament de material de conla 
que és uecessati per nis treballs que executa la Brigada 
dc Cementiris. 

- Procedir a l'execució de les obres relatives a l'aca
bament de la construcció del grup de nínxols assenya
lat al pla amb el n." 124 i començar la dels grups núme-
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ros r31 i 132 del depru:tamcnt ciuquè del Cementiri de 
Les Corts; per tal d'adjudicar el servei. celebrar el 

corresponent concurs privat, i aplicar la despesa, que 
importa la quantitat total dc 14,6ï4'6g ptes., a la par

tida 202 del l'n .. -ssupost del 1935. 

ASSlSTENCIA 1\IU:t\ICIPAL 

Aprovar clc; comptes relatius a estades dc menors 

naturals cle Barcelona, presentades pels Trilmnals htte

lars de meuors dc Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, 
Macltid, Valèllcia, Sevilla i .Mallol·ca. 

- Indemnitzar amb 50 ptcs. mensuals, en concepte 
pel no ús d'uniforme i treballs e-xtraordinaris, en lloc 

cle 35 que actualment percep, el caporal de la Guàr
dia Urbana actualment exercint el càrrec dc cap dc la 

ronda de la repressió de la mendicitat, Juli Carrion i 

Alba, 1es qual6 es faran efectives amb càrrec a la par

tida •Sosteniment de la Comissaria d'Assistència Mu
nicipal». 

- Aprovar (tiierents comptes justificatms de su

mes lliurades al Negociat d'Assistència per di\·erses 
atencions. 

- Autoritzar la Iuten•cJJci6 Municipal per a incloure, 
amb càrrec a la partida de Sosteniment dc la Comissaria 
d'Assistència, en les nòmine-; mensuals dd personal 

eventual del Negociat d'Assistència, aqucllt>s partides 
que corresponguin a indemnitzacions per treballs extra

ordinaris• que s,lü prestin, d'acord amb In tJOta que 
mensualment l'hi trametrà el seu cap. 

- Amb motiu de les pròximes festes de :\Tadal i 

Cap d'any, expedir bons de pa, arròs i caru, d'r quilo, 

500 i 400 grams, respectivament, per a repartir amb 
caràcter extraordinari entre els pobres dc la ciutat, i 

invertir-hi la quautitat de 45,000 ptes., i, amb motiu 
de les esmentades Iestes, disposar que sigui servit uu 
àpat extraordinari als juternats als establiments benè

fics d'aquest Ajuntament, despesa que importa la quan
titat de s,ooo ptes., i fer efectiva la quantitat total 

dc so,ooo ptcs. a càrrec dc la pa~·t. 451 del Pressupost 
vigent. 

COlli PRES 

Aprovar tretze nòmines de crèdits a fa\'or d'indus
trials i comerciants que han Sltbministrat gèneres a 

l'Ajuntament per mitjà de la Comissió dc Compres, 
factllTes que han estat presentades per tot el mes d'oc
tubre proppassat. 

- Donar l'aprovació a tres nòmines de crèdits a 

Iavox d'industl'ials i comerciants que ban subministrat 
gèneres a l'Ajnntameut per mitjà de la Comissió de 

Compres, factures que hau estat presentades per tot el 
mes d'octubre proppassat. 

- A l'objecte d'atendre al despatx de demandes de 

petites despeses, obrir els cn!dits detallats a continua
ció, a disposició del Negociat de Majordomia i Com
pres, dels quals cada :fi dc mes Ja Intervenció lliurarà 

a la Secció dc Majordomia les quantitats que s'hagin 
invertit de cada concepte : 3,000 ptes., per al despatx 
de demandes relacionades amb oficines, amb càrrec a 

Ja part. 144, i 1,000. per al despatx de demandes de pe
tites despeses relacionad~.:; amb impresos, amb càrrec a 

la part. 151, ambdues del Pressupost vigent. 

ARSUMPTES GENERALS 

.'\provar els comptes de Ja Companyia General de 
Cotxes i Automòbils, S. A., corresponents als serveis 

facilitats a la Corporació municipal durant el mes d'oc

tubre proppassat, d'import I3.4ï9'95 ptcs., que s'apli
carà a la part. 63 del Pressupost ·vigent. 

- Per tal dc dotar l'edifici del carrer dc Duran i 
llas, on estan situats diversos Jutjats municipals, d'un 
sen·ei urgent contra incendis, iustal:lar-hi sis aparells 

c)[inimax•, d'import total ¡so ptes., i aplicar la despesa 
a la part. 418 del Pressupost vigent. 

- Adjudicar el subministrament d'impn:~sos de quin
tes per al 1936 a la casa Al Timb~e Català, P.el preu 

d'n,950 ptcs., que s'aplicarà a la part. 151 del Pressu
post dgent. 

-Donar l'aproYació als comptes que presenta el 
cap de Cerimonial, corre.;;poneuts a despeses d'urgència 

del seu departament, ordenades per l'Alcaldia, i aplicar 
la despesa a la part. 62 del Pressupost vigent. 

- Adjudicar el subntinistrameut d'impresos de mul
tes per a les Oficines -:\luuicipals de Districte durant 

l'any 1936 a la casa Al Timbre Català, pel preu de pes
setes 9,300, que s'aplicarà a la part. 15 [ el el Pressupost 
vige.ot. 

- Disposar que, mitjançant anunci al Butlletí Ofi

ciat de la Gcucralitat dc Cat{}limya i a Ja premsa de 
Barcelona, es requereixi als ciutadans que tinguin mo
bles o útils al dipòsit situat al local de l'Oficina Muni

dpal del Districte VII, per tal que, en un termini im
prorrogable d'un mes, a comptar de la publicació dc 

l'esmentat anunci, passin a retirar-los, i en el cas de 
no ésser possible1 de fer constar el motiu, ja que després 

del susdit termini es considerarà que els interessats 
renuncien a tot dret, i es procedirà en subhasta a la 
venda dels aprofitables i a Ja destmcció dels que no 
ho siguin. 

- Fonuular amb tota rapidesa un pla de sen-ci 

urgent d'extinció d'incendis, i, a l'efecte, collocar el 
nombre d'aparells extintors que es precisin, i en els 

llocs qtle siguin indicat~, de les Cases Consistorials. 
- Per tal de fe-r pagament a diferents Centres Mili

tars de les quantitats que interessen, en mèrits d'obliga

cions que legalment corresponeu a l'Ajuntament, en 
relació amb el Sen·ei militar i per a altres atencions 

d'aquells, situar a Majordomia Ja quantitat de 500 ptes., 
que haurà dc justificru·-se en deguda forma, i cstl:\rà a la 

disposició del Conseller Regidor de Governació a l'efecte 
expressat, i aplicar la despesa al capital d'imprevistos. 

FOMENT 

OBRES PúBLIQUES 

Accedir a la petició de Faustí i Florenci Yehils i 

Vidal, perquè els t;igui subministrada a Ja màxima pres
sió la mitja ploma d'aigua tlc Montcada que assorteix 
l'immoble n.• r del carter Comtal, i inscriure la susdita 

ploma d'aigua de Montcada, anotada avui a nom d'An
toni Garrigosa, a faYor de Faustí i Florenci Vehils i 

\ïdal. 
- Destinar un crèdit de 98r ptes. per a procedir a la 

iusta'Haci6 dc dlte~ boques dc reg al jardí que s'està 

constntint en la plaça dc Berenguer el Orau, i aplicar 
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l'import dc referència a la part. 445a del Pressupost 
'·igeut. 

- Atetòa la petició de Domènec Ten-i i Testor, cu 
nom i representació de )!arià Bachs i Giménez. submi
nistrar-li a la mà."Xima pressió la ploma i mitja d'aigua 
dc )fontcada que a...;;surteix l'immoble n .• 54 i 56 del 
carrer d'Adnyó, i inscriure la susdita pluma, anotada 
a,·ui a nom dels Hereus de Francesc Benet i Guardiola, 
a favor dc Marià Bach.<; i Giménez. 

- Destinar un crèdit de 5,000 ptes. per a 1niciar 
l'execució dc lc:; obres el 'arranjament de l'edifici ano
menat .Pavelló dc la Ciutat, i la seva habilitació per a 
oficines del senyor Conseller Delegat. del Districte !I, 
i aplicar l'expressat import a la part. 416c del Pressu
post vigent. 

- Desestimar la instància de Pau .Mussons i Mallo
fn\ intcrcssaut que se l'autoritzés per a la instaYació 
d'una vitrina-aparador al xamfrà de l'a\"iuguda del 
l'ortal dc l'Angel i carrer dc .Moutsió. . 

- Donar l'aprovació al compte de la Companyia 
Tdcfò1lÍ<.'a ~adona!, d'import ¡I9'50 ptes., relatiu al 
scn·e¡ urbà telefònic en el Parc i Palaus de Montjuïc 
durant el mes d'octubre darrer, i aplicar l'import de re
ferència a Ja part. 99 del Press~ost vigent. 

- IJC!\tinar un crèdit de 1,385'39 ptes. als treballs 
de reparació dc les claraboies del saló petit del Consis
tori i Ics del terrat de l'edifici uou de les Cases Cousis
torials, i aplicar l'esmentat import a la part. 416c del 
Prcsstl post vigent. 

- Accedir a. la petició del serraller dels Tallers 
.L\luuicípals, al servei de la Secció de Fontaneria, Miquel 
1\Lagriiià i Miralles, perquè li siguin abonats l'import 
dc tres intervcucíons quirúrgiqttes amb anestèsia gene
ral i allrcs despeses de la curació de la ferida que es 
prod1ti a la mà esquerra en efectuar Ja reparació de la 
font existent al :xamfrà dels carrers de Blesa i Cabanes, 
í aplicar lhtr import, de 1,700 ptes., a la part. 451 del 
Pressupost vigent.. 

- Aprovar el compte justificatiu de Ja im·ersió de 
la quanlital de 5,245'38 ptes., lliurada a l'arquitecte 
HIUIIicipul cap del Sen·ei de .Museus, Palaus d'Exposi
ció i Habitació I'opular, per a l'adquisició de diversos 
materials i la realització d'algunes obres als Palaus 
dc Montjuïc. 

Imposar una multa de so ptes. a Josep Elias i Do
mingo i a Jo..;ep Piulachs i Gol, propietaris dels carros 
que, transportant terres del rebaix que s'està fent a la 
\ïa Laietana, les \·essaben per la via pública. 

- Assortir d'aigua de la Societat General d'Aigües 
dc Barcelona l'Escola Xacional de nens del carrer de 
Pere lV, n.0 ï4, amb un consum mínim diari de r,ooo 
litres, al preu de 0'32 ptes. el metre cúbic; satisfer a 
més, a la dita societat, mensualment, la quantitat de 
3 ptcs., eu concepte de lloguer i conser,·ació del comp
tador ; i per a les despeses qtte ocasioni Ja installació de 
rdcrència, destinar la quantitat de 715'o8 ptes., que 
s 'aplicarà n la part. 182 clcl Pressupost Yigent. 

- Aprovar el compte justificatiu de la inversió de 
la quantitat de 2,500 ples., lliurada al Negociat de 1\fa
jonlomia, per tal cl'alcudre les despeses de conserYació 
i reparació dc lC's instaHacions de la calefacció de les 
dependències municipals; i dispOsar que el sobrant, dc 
3'65 ple~., obtingut amb Ja im·ersió de l'abans esmen
tada quantitat, sigui reintegrat a la CaL~a Municipal. 

- Destinar un crèdit de 3,975 ptes. a què es calcula 

que ascendirà la instaJ.Iació de calefacció en l'Oficina 
d'Impostos Indirectes del carrer de Pujades, i aplicar 
l'esmentat import a la part. 94b del Pressupost vigent. 

- .\pro,•ar el compte de la Companyia Telefònica 
:\"acioual, d'import 53'35 ptes., relatiu al servei inter
urbà dc lc:; Cases Consistorials i dependències, con-es
ponent al mes de juli ol darrer, import que fou deduït en 
la certificació corresponent del 25 de setembre d'en
guany, i aplicar l 'esmentada despesa a la part. 99 del 
l'rcs.supost vigent. 

- Douar l'apro•ació al compte dè la Societat Gene
ral n'Aigües dc Barcelona, d'import 8o9'57 pte.'i., per la 
reparació de comptadors d 1aigua de les fonts públíqncs 
d'Inlcrior, durant el mes d'agost darrer; i aplicar 
l't·smentada quantitat a la part. 187 del Pxessupost 
vigent. 

- Desestimar el recurs de reposició interposat per 
Daniel Cruells contra l'acord del 16 d'octubre darrer, 
en virtut del qual s 'impo.<;à una multa de 750 ptes., 
au1b molin dels danys ocasionats a un canalobre dc 
l'enllumenat públic dc l'avinguda de la República Ar
gentina, per una camioneta de la se\'a p.ropietat. 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar pennis a Joau Contij'oc i -Agras per instal
lar un asceu,;;or, accionat per un electromotor, i ca
torze calderes dc calefacció, a Ja casa n.0 320 del carrer 
de .Muntaner, i tornar al refer1t senyor la quantitat 
de 32 ptes., que és la diferència que resulta de la paga
da eu concepte de drets provisionals. 

- Concedir permis a Josep Castells, gerent de Ja 
raó social Castells i C.", per iMtallar vuit electromotors, 
en su·bstitució d'onze, i que figuraven a nom de Josev 
Catitells al taller dc caldereria sitnat a là easa n.o 33 
de1 carrer dc IMata, i tomar al referit senyor la quan
li-tat dc 225 ptcs., que és la diferència que resulta de la 
dc 270 pt<.lS., pagada en concepte de drets provisionals. 

- _\torgar permís a Teodor Wagner
1 

gerent de Ja 
raó social Ràpida, S. A., per substituir vint-i-dos 
electromotm-s i instaJ.Iar uu cubilot, 1111 forn de cimen
tar una estufa i una fornal portable destinats tot-s al 
taller dc maquinària installat al 11. 0 88 del carrer de 
\'ilauo\•a, i tornar al susdit senyor la quantitat de 
100 ptes., que és la diferència que resulta de la pagada 
eu concepte de drets provisionals, amb càrrec al ca
pltol XIX, article únic, del Pressupost Yigent. 

- Denegar el permís sol-licitat per Carles Pérez de 
Leon, per a construir una casa ~e baixos i dos pisos 
i un garatge eu un solar del carrer de Portolà, canto
nada al cle .Ferran Puig. 

- En mèrits de la reclamació de Josep ~1.~ Clatia
na, ·..\Iiquel Cardona i Juseph, Fra11<:esc Viladoms i 
Ubià i .'\gusti IBarnadas i Ferré, propietaris, respecti
vament, de les cases n. • rog i 'rn i 107 de la carre tern 
de Cau TunÍ$ i 11.0 3 del canet de Bonafont i Bonàs, 
i de conformitat amb els informes clel !Servei d'Instal
lacions Industrials, prevenir la Com¡panyia c<\rrenda
tària del !Monopoli de 'Petrolis, S. A., que 110 se li 
podrà atorgar el permís que té 'SOllicitat per a la insta1-
laci6 del~ setze nous tancs per a magatzetnar-hi Hquicls 
combustibles i inflamables, dos generadors de ''apor 
i vuit elcotromulors, a la scYa factoria de Can Tunis, 
mentre c¡uc les installacions establertes no s'ajustin 
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al que disposa l'art. 34 del R~glament d'Establiments 
classifirat..;. 

- Atorgar permís a Francesc Sensat per addicionar 
un <'etè pis a la casa en construcció al solar 11.0 46o 
del carn:r de :'llnntaner, cantonada al d"Herzegovino, 
l:\ qual l'S declara do:: caràcter monumental. 

- nenegar el pennís sui-licitat per Joan l:lamora i 
Sarral, per a construir .tllla casa de planta baLxa i pis 
en un tcrrcuy situat al carrer de ~'faurici Vilmnara. 

- Atorgar permís a la raó social Energia Elèctrica 
de Catalunya, S .. \.., per instal·lar una caldera de cale
facció a la seva ~ntbcentral .del carrer de Ramelleres, 
n.0 19, i tornar a la <Susdita en.titat la qua11titat dc no 
pessetüs, que és la diferènéia qu.e usulta de la de 160, 
pagada en concepte de dret.;; provisionals, amb càrrec 
a les r~ulles del rPressupost del 1934. 

- •T>cucgar el permís sollicitat ·per Ferran Fuertes, 
¡per a cou..;truir una casa de soterrani i planta baixa 
al carrer de Trullols, cantonada al de Navata. 

- ,\cccdint a 1a petició d'Antoni Lasierra i Carpi, 
director gerent de la raó social General d'Obrec; i Cous
tmccions, S. :\., tenir a aque-ll, corn a director-gerent 
cle la .msdita Societat, per desistit del permís que sol
licità per a la construcció d'una casa de baixos i si~ 

pisos que afnmta amb la ronda de Sant Antoni i 
carrer,; de Ferlandina, XoYa de Dttlce i Sant Erasme. 

- Ratificm· la .suspensió ordenada pel Servei <l'lns
taHocions Industrials, com a me:;ura immediata i de 
preYisió, de les obres de construcció d'un forn de 
coure pa que .Francesc .Badia practicava a la casa 
n." 157 clel carrer Nou de la Rambla, sense ha\'Cr· 
obti ngut el corres¡ponent permís. 

URHA'NITZACIO I RBFO.RuvL.-\. 

Havent-sc tlonat vi,;,ta a ll\Iercè Romañà del full 
d'apreuament, relatiu a Jlexpropiació de la finca n." lS 
del carrer de les !Muralles Romanes, n.• 3 i 3 bis de 
la Baixada dels Ca~adors i n.0 4 de la del Bisbe Cassa
dur, afectada pel project.e d'enl1aç del carrer del Bisbe 
Cassador amb el dc les )[uralles Romanes, i accep
tada per la dita senyora, tenir per fixat el preuament 
de la dita expropiació en la quantitat de 492,744'69 
pessetes. 

- Incoar expedient de sobrant de via pública de 
Ja parcella procedent del carrer de Castelló de la Plana, 
emplaçaua a l'illa limitada pel.; carrers cle Fulton, 
Castell{¡ dc la Plana, Horta i Santes Creus. 

- \proYar el full d'a¡preuament de la finca n.0 31 
del carrer dc Sant •Joaquim. eu mèrits de l't>xpedient 
d'expropiació, per venir aiectada per la nova línia 
del carrer de Sant Joaquim, i t~ir per fixat el seu 
import en 1,013'23 ptes. 

- Comparl):ixer, com a coadjuvant de 1'.'\.<lminis
lració, en el recurs t:ontencioso-administratiu interpo
~al per l'Associació de 1\feïm; aieC!tats per la reforma de 
la ümnvia C, contra l'acord de l'Ajuntament aprovant 
el Pla general de Reforma, Urbanització i Et11laç dels 
punle~ sittgulan; del casc antic de la ciutat, i facultar 
el senyor Alrnl<lc per clt!$ignar e1 lletrat que hagi 
d'assumir la ddcnsa deh> interessos de la Corporació 
tmltl i ci pa 1. 

- E:x1propiar a 11\Iagdaleua ~lu<>ella la finca n." 20 
del cnrn:r de les Tàpies, afectada pel projo::ctc de leo:; 

alineacions per al;; voltants de l'e.;glésia de Sant Pau 
del Camp, en mèrits d'haver quedat fi.."\":at el preu 
d'expropiació d'aquella en la quantitat de 48,822 ptes., 
com a n.>sultat de l'expedient d'expropiació acordat 
incoar per l' \juntament, i aplicar l'esmentada quan
titat al cap. xun, article únic, del Pressupost dc 
l'Interior, ou hi ha les qua11titats afectades pel Decret 
clcl lo dc desembre del 1934, per a aquesta finalitat. 

- DiS~posar que siguin expropiades a Engcui Jor
dana i Clansolle-s les finqu.5 del carrer de les Tàpies, 
as-senyalades ':lmb els 11.• 12, r4, 16 i 18, de la seva 
propietat, afectades pel projecte de les alineacions per 
als voltauts dc l'església de Sant Pau del Camp, apro
vat per l'Ajuntament, i que el p;reu d'expropiació, 
fixat en la quantitat cle 180,446'73 ptes., s'apliqui, 
quant a 10,182 ples., amb càrrec al cap. XYill, article 
únic, de l'Interior; quant a 72,637 ptes., amb càrrec 
al cap. X\'111, article únic, del Pressu;post d'Eixampla, 
on hi ha li!6 quantitats afectades pel Decret del 10 dc 
dtsembre del 1934, per a aquesta finalitat. 

HISENDA 

PRESSUPOSTOS 

Desestimar el recurs de t·eposició interposat pel 
procuradur Joan Codolà i Rajau, a nom de Ràdio 
.\ssoeiació de Catalunya, i pel procurador Eusebi Sans 
i Coll, a nom d'Unió Ràdio, S. A., contra 1 'acord del 
25 de s<:lcmhre d'enguany, pel que no es va donar 
lloc n la su,;pensi6 de l'aplicació de la tarifa de 5 cèn
tims per paraula d'anunci radiada que figttrava en 
l'Ordenança ·fiscal n.0 32, anexa a la regularització de 
la pròrroga del Pressupost ordinari del 1934· 

-- :\ credir a la petició dels germans senyors Giicll 
i l.ópc1., d'obertura d'un com¡pt-e corrent en la .forma 
interessada en la seva instància del 4 d'octubre d'eu
guany, per a la compensació de tota mena d'imposi
cimis 111t111itipals a les finques de la seYa propietat, 
amb l'import de 302,593'26 ptes., a què ascendeix: la 
\'aloraci6 dels vials ncupat.i fins a la data per dife
rents obres d'urbanització, -sense haver <>atisfet 1' :\jun
tament llur import. Aquesta quantitat serà augmen
tada amb el valor dels terrenys destinats a vial que 
vagi ocupant l'Ajuntament de la relació valorada per 
l'Agrupació dc1 Pla de la Ciutat. 

- Interposar reclamació econòmico-administrativa 
da\·ant del Jurat ;:\Ienor d'Exaccions Locals de Barce
lona-Circumscripció, contra la quota de 153 ptes. im-
1posada n aquest .\juntament pel de. )loutcada-Reixacb, 
en concepte d'impo:;ició d'aparells, indústries i co
merços per l'exercici del 1934. 

- Aprovar el compte de justificació de la quantitat 
dc 8,830 ptcs. percebuda pel )íegociat de !Participacions 
i Recàrrecs en Tributs de l'Estat. 

- Aprovar la llista de creditors de l'Exposició 
lntcrnaciona1 de U3arcclona 1929, e1s crèdits dels qua]f;, 
a judici dc la IPouència, t>6n conformes, totalment o en 
la part <¡ne es proposa, 6eus perjudici que eu relació 
a alguus d'cll6 ln Comissió Gestora del Pressupost 
extraordinari de liquidació de crèdits de1 1934 pr~posi 
els acords necessaris per a complimentar les transferèn
cies, retencions judicials i devolucions de fiances que pu
g-nin afectar-los, i seus perjudici, que conl'inuï la trami-
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tació dc la part no conformada, pels tràmits acordats, 
juntament amb el;; que ,;óu objecte de discussió total. 

- Vista la in:>tància de Leandre Bertran i Ballesta, 
empleat jubilat d'aquest Ajuntament, amb el càrrec 
d'Administrador de Tracció urbana, el qual, durant 
l'exercici dc I 'esmentat càrrec Ya confeccionar uns 
volums denominat~ Gràfic de ctnnbinadó numèrica, 
d'innegable utilitat per als inspectors de circulació i 
dc tràfic, especialment en els aspectes fiscals, obra 
que amb poques modificadous és ttblitzada actual
ment pe ls inspectors fisca ls de Tracció urbana ; i 
atesa la con vcnièncía que l'Ajuutament pugui seguir 
ulililzant l'expressada obra sense 1imitació de cap 
mena, disposar q11e sigui llituada al referit ¡¡¡enyor Ja 
suma dc 2,000 ptc..;;., amb càrrec a la part. 451 del Pres
~upost vigent. 

l~GRESSOS 

En mèrit,; de la inetància de Rossend Jttucà i For
cada, amb què reclama contra l'exacció de la quota 
d'import l,30ï'so ptes., corresponent a l'exercici del 
1935, per taxa sobre inspecció d'aparells distribuïdorn 
de gasolina i dipòsits de gasolina, amb referència 
als tres aparells, amb els .;eus dipòsits, existents en 
el garatge situat al carrer del Comte d''Grgell, n.0 217, 
desC\Stimar l'al-ludïaa reclamació i tenir per formulada 
la resen·a que fa el sollicitant respecte el fet que el 
pagament efectuat no implica conformitat amb la 
quota. 

- .Desestimar la reclamació de Josep Francesc i Joan 
contra el rebut pel con~pte de l'arbitri d'inspecció 
sobre serveis ,;anitaris, amb referència al local que 
ocupa al carrer dc Joan 1Blancas, n.0 68. 

- Tornar a Josep ~Iarjanet i lsem la fiança dc 
5,475'12 plcs., coustituïda per a garanth. les obliga
cimts cJeri·vadcs de l'an-endameut dei quiosc de be
gudes situat a l'avinguda de tFt·ancesc 1Layrct, xamfrà 
al carrer del Roser. 

- Desestimar la reclamació de Francesc Cabanes 
i &loc contra l'exacció del rebut pel concepte de 
l'arbitri d'ins,pecció sabre serveis sanitaris, amb refe
rència al local que ocupa al carrer de Verdi, n. 0 10. 

- En mèrits de la instància de Francesc Canes i 
·Pous, mandatari de la Junta liquidadora de l'Associa
ció de Xostm IDona de Pompeia, amb què demanen 
que sigui suspès tot procediment d'apressament per a 
l'exacció del taló corre:;ponent a la taxa sobre portes 
<¡ue obren enfora, amb referència a l'immoble del carrer 
de Vic, 11.0 26, i que sigui admès el dipòsit a 1a Caixa 
municipal, de 33 '75 ptes., l'import d'aquell talóJ més 
el seu 25 per xoo, per a respondre de recàrrecs i coste6 ;. 
admetre el dipòsit de referència i desestimar, per im
procedent, la petició relativa a la suspensió del proce
diment executiu. 

- .D~l>Stimar la instància de Jaume Puig i Carbo
neU amb què demana que sigui rebaixat a 150 ptes. 
mcnsunle d càuon ·de 405 ptes. que ha de paga1·, com 
a arrendatari, pel quiosc de begudes insta11at a la 
plaça dc la ·Bonauova. 

- Tornar a Joan Gabar.r:ó i Esteve la fiança d'im
port goo ptes. que constituí ¡per garantir les obligaci011.s 
dcrÏ\•ados de l'arrendament qne terminà el 30 de 6e
tcmhrd últim, pel pa'\·ell6 i explanada anexa conegut 
per la •Fon~ del Gab, situat al .Parc de '..\Iot1tjuïc. 

-Desestimar la instància del superior de l'Asil
Hospital dc Sant Joan de Déu, amb què demana 
l'exempció del pagament de la ta.-.,:a sobre inspecció 
de motors pel;; elemenffi d'aque:;ta mena iustaJ.lats en 
aquell establiment. 

- Atesa la demanda d'Antònia Alcon, esposa dc 
1',\ dministrador de segona classe d'Impostos Indirec
te;;, jubilat, li\Ianue1 Garcia i Dorado, tornar-li la fiança 
de 1,500 ptes. uon1inals que, cu titols del Deute 1\Iuni
cipal, havia constituït a la Caixa municipal per tal 
de garantir Ja gestió del seu marit. 

- En mèrits de la instància de Josep Riera, amb 
quC:• reclama contra l'exacció de la quota, d'import 
3So plcs. , corrèsponent a l'exercici de1 1935, per taxa 
sobn:: inspecció d'aparells distribuïdors de gasoliua i 
di¡pòsils dc gasolina, amb referència a l'aparell amb 
el seu dipòsit existent al garatge situat al carrer de 
Calàbria, n." 109, dcscstimar 1'alludida reclamació i 
tenir per formulada la reserva que fa e1 sollicitaut 
respecte al fet que el pagament efectuat no implica 
conformitat amb la quota. 

- En ,·irtut de la instància de Vicenç Rocasalbas, 
amb què reclama contra l'exacció de la quota d'import 
.150 pk::;., corrct;ponent a l'exercici del 1935, per taxa 
sobre inspecció d'aparells distribuïdors de gasolina 
i dipòsits de gasolina, amb referèucia a l'aparell a1nb 
el sen dipòs1t existent al garatge situat al carrer 
de Parí.", n.0 184, desestimar 1'alludida reclamació i 
tenir per formulada la resen'a que fa el sollicitant res
pcct.: al fet que el pagament eíect~at no implica con
formitat nmb la quota. 

PLUS-VAINA I ;MILLORES 

Fixar cn 7,646'85 ptes . . )a quota a càrrec d'Augela 
dc la Riba i Ruiz, ¡per la transmissió de domini, al 
seu favor, dc la finca situada al carrer de Balmes. 

- &tendre el taló cofresponent a nom dc Baldomer 
Caralt i Sala i llVIaria t:\las i &1art1n, .pel cobrament de 
la quota dc plus-vàlua, d'impo1·t 236,969'70 ptes., fixada 
amb motiu de la transmissió, fil seu favor, d'un im
moble radièat a l'antic Camp del Polo, fronterer a la 
riera de ·~ralla . 

- Declarar prescrit el dret de 1'.-\..jtmtament pel 
cobrament de la quota de plus-vàlua girada a càrrec 
dc Carles Ridaura i Casademont, com a responsable 
sub.."idiari d'aquella, en mèrits de la insolvència de 
l'obligada directament al tal pagament, Simona Cortès 
i ·Poblador. 

- Resoldre que es declari prescrita per a Josep Ca
ualeta, arquitecte, l'acció pel cobrament d'honoraris 
a què l'S refereix el compte pre6eutat com a perit tercer 
designat en I 'cxpeé!icnt de ¡plus-vàlua, a nom de Josepa 
Sau$ i Rovira. 

- J)cclarar prescrita per a Josep Canaleta, arqui
tecte, l'acció pel cobrament d'honoraris a què es rclerei.-.: 
el c:ohlpte presentat com a perit desig11at en l'expedient 
de plus-vàlna, a uom d'Ignasi i "Teresa IBrugueras i 
Llob~l. 

- Comparèixer com a coadjuvant en el recurs con
teucioso-aflministratiu interposat per la Comunitat de 
Religioses Carmelites Descalces contra la sentència 
del Jurat Superior d'Exaccions Locals del 6 de juny 
d'enguany, p.:r la que es confirmà un acord municipal 
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referent a l'arbitri de plus·vàlua pet taxa d'equivalèn
cia, en atenció a tractar-se d'una qüestió que, dc no 
proSlPerar la scntènda recorreguda, podria suposar un 
precedent perjudicial pels interessos municipals. 

- Interposar recurs contenciosa-administratiu con
tra la sentència del Jurat Superior d'Exaccions Locals, 
per la que es declara exempta de l'arbitri dc plus-và
lua per taxa d'equivalència a la societat )lútua General 
d'.Assegurances. 

- IDisposar que s'interp05i recurs contencioso-ad
minish'atiu contra la sentència del Jura•t Superior 
d'Exaccions Locals, per la que, estimant la reclamació 
deduïda per Trius Tous i altres propietaris del carrer 
d'Estévanez, declara que procedeix revocar i 1·evoca 
l'acord ruunici¡pal del 15 de novembre de1 1933, i mana 
tornar les quotes percebudes per raó de la contribució 
especial per millores, imposada en ''irtut de lt!b obres 
de construcció de claveguera a l'esmentat carrer. 

- IDesestímar, per extemporània i n1aucada de fo
nament 1egal, la instància de Joan Ferrater i Bofill, que 
va presentar eu nom propi i dels hereus òe Nicolau 
Ferrater, per la qual es demana que s'acordi l'anuJ.lació 
cle les quotes imposades per millores a les finques nú
meros 27 al 51 del carrer de Sarrià, pe1· 1·aó dc la 
construcció del pavimeu<t.at construït al susdit carrer . 

- Accedir a la instància de Quintí !Mallofré, t·ector 
i president de la Junta de la Casa-Asil de Sant Andreu 
del ·Palomar, en la qual fa referència a la finca situada 
al carrer d'Agustí )lilà, n. 0 ¡6, i {!n el tal sentit decla
rar exempta l'esmentada finca de la imposició en con
cepte de contribució e:;pecial per millores, amb motiu 
de les obres de voravies al carrer d'Agustí \Milà, i des
estimar la petició dc l'esmentat recurrent, quant fa 
referència a la finca situada al carr-er d'_\.gustí Milà, 
u.0 •7[3, i, per tant, declarar ferma la quota imposada. 

- Imposar la contribució especial dc millores als 
p1·opietaris beneficiats per les obres de construcció de 
la claYeguera als carrers de Duran i Bas i Amigó, i per 
les obres de formigó al carrer de Mateu. 

- Abonar, amb càrrec a la part, 49 del Pressupost 
''igent, eu concepte d'honoraris per peritatges realitzats, 
als arquitectes Albert Carbó i Antoni de Ferrater i 
Bofill, les sumes dc 111'6o i ro3'56 ptes. 

- Desestimar la instància de Ramon Nuri dema
nant ajornament pel pagament, a terminis, cle la quota 
imposada sobre la finca 11.0 42 del "Carrer de .l\Ialats, en 
concepte de contribució especial per millores. 

- Decl\31·ar c;J.ducada la instància de Concepció 
Viadé i Cmsellas, referent a la quota imposada sobre 
la finca del carrer dc la Constitució, lletra T, amb motiu 
de les obres de claveguera realitzades a la susdita via. 

- Fer devolució a Joan Subirats i Prats de Ja quan
titat total de 1,104'50 ptes., import de la pln&-\'àlua per 
la transmissió dc domini de les finques n.0 4 del carrer 
de la Unió i n.0 r8 del de les Carretes, pagada indegu
dament, amb càrrec al cap. xxx, article únic, del l>J·cs
supost vigent. 

- Destinar la quantitat de rSo ptcs. al darrer tri
mestre d'enguany, per al pagamen~ de les despeses de 
neteja del Negociat de Plus-vàlua, amb càrrec a la par
tida r2ob del Pressupost del 1935· 

- Imposar la contribució especial de millores als 
propietaris beneficiats per les obres de construcció de la 
cla,eguera al;; carrers u'Amigó, entre el del Rector 
Ubach i La Yia Augusta; carrer de :\larià Cubí, entre 

e1s de Cal vet i Am igó, i per les obres clcconstrncció de 

formigó mosaic als carrers de Solidaritat i Ramon llatlle. 
- Desestimar les instàncies de Maria Rccolons i 

Carles de Fortuny, en les quals fonnulen reclamacions 
relacionades amb la contribució especial <lc millores. 

- Procedir, amb càrrec al cap. XIX, article únic, del 
Pressupost vigent, a t'abonament de les següents sumes, 
satisfetes de mt:s per Ja contribució especial dc millo
res : 155'6r ptes., a Margarida Soler; 38'53, a Fran
cesca Puig; 256'75, a Rossend Gener, i r,oo6'30 ptes., 
a Hortensi Pi. 

- Fixar les quotes que s'indiquen eu els correspo
nents dictàmens, per la contribució especial de millo
res que correspon a immobles de llur propietat, a Can
delària Corriols, FrAncesc Riera i Artur J. Serra. 

- Abonar la quantitat de rt4'55 ptes. a l'arquitecte 
Joaquim Lloret i lloms, com a honoraris del peritatge 
tercer en l'expedient relatiu a Ja finca n.0 7 del carrer 
de Lincoln, propietat dc Concepció Gomila i 21layin6, 
amb motiu de discutir-se l'increment de \'Rlor dc l'es
mentat immoble, amb càrrec a la part. 49 del PrC$SU
post de l'any 1935. 

SOLARS 

Tornar, amb còrrec al cap. XIX, article únic, del 
Pressupost vigent, les se¡:,riients sumes, abonades inde
gudament per 1 'arbitri sobre el valor dels solars, esti
guin o no edificat¡; : A Josep Batista, 225'20 ptes. ; a 
Adolf Vidal, 300'3(); a Jaume Bonafont, 82'34 ; a Joan 
Casanova, 132'24 ; a Francesc Baucells i :\larccl.Ji Bor
rell, 58'98; a llona\entura Pascual, 16'48; a Rafael 
Casino i Cañamachc, representant d'Ernilia Verdós, 
l35'78, i a Eugèuia Guascb, 629'28 ptes. 

- Accedint n la instància d'Antoni Blasi i Martí, 
anullar, en el Padró de l'arbitri sobre el valor dels Ilo
lars; estiguin o no edificats, la inscripció referent a la 
finca u. o 74 del carrer de Vila piscina, propietat d'Antoni 
Blasi, i efectuar les modificacions que s'indiquen eu el 
corresponent dictamen amb referència a les finques 
n.• 74 i 76 del carrer de Vilapiscina. 

- AnuHar, eu el Padró dc l'arbitri sobre el \'alor de!s 
solars, estiguin o no edificats, la inscripció corresponent 
a la finca u.o u dc la rambla de Catalunya, per ésser 
duplicada de Ja n.0 36o85, i fer constar en aquesta última 
que els propietaris de la finca són els germans Ribas 
i Casas, i resoldre que no procedeix rectificar ta superfi
cie que figura en Ja inscripció que correspon a Ja finen 
n.0 5 del carrer del Cid, sí bé ba de fer-s'lli constar que 
els propietaris són els referits germans. 

- Atesa la instància de Joan Pons i Molins, donar 
de baixa la inscripció corresponent a la finen n.• tgS 
i 200 del carrer de Provença, per constituir una duplici
tat de Ja inscripció n. 0 35198, i rectificar, a partir del 
primer trimestre de l'exercici 1936, la inscripció núme
ro 35~98. en el sentit d'assignar a la finca n.• z98 i 200 
del catTer de Provença una superficie de 554 metres 
quadrats. 
~ Desestimar la instància d'Isidre Jol1cr i Vidal, 

propietari de la fi11ca n.0 12 del carrer del Canonge Pi
bernat, d~mana.ut el retorn de l'excés pagat pels exer
cicis del H)33-1934 del càrrec u.o 8o7o de l'arbitri sobre 
el valor dels solars. estiguin o no edificats, que grava 
Ja referida finca, per tal com Ja rectificació de quota al
legada pel reclamant tingué eieetes des del primer tri-
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mestre del 1935, que són els que JegaJment li corres
pollieu. 

- Accedint a la sol-licitud de Rosa Callissa, propie
tària de la finca 11.0 5 del carrer del Cardeual Casañas, 
procedir, amb efectes dd primer trimestre del 1933, a 
l'anullació i baixa de la inscripció n.0 8274 del Registre 
i Padró de solars, subjectes-a l'arbitri sobre el Yalor dels 
solars, estiguin o no edificats, per constituir una dupli
citat <.>omprovada de la inscripció u.• 8273. 

-Atesa la petició de Joan Cañameras i Soler, admi
nistrador i reprcsentaJJt d'E. Berual, propietària dc la 
finca n.o 75 del carrer dc Sant Andreu, amb façana se
rundària al carrer de Neopàtria, n. 0 8r, donar de baixa 
la inscripció n. 0 27315, duplicada de la n." 4o6o3, i com
pensar els rcb1lts pagats per la inscripció n.0 273l5, cor
responent-" a la mateixa .finca, des d~l primer trimestre 
del !933 anuHant, eles cle la mateixa data, els de la 
i nscripdÓ 40003, pèr ésser duplicada. 

-De conronnitat amb Ja petició d'Eulàlia Brillas i 
Socias, i amb efectes del primer trimestre del 1933, auul
lar i donar de baixa del Registre i del Padró de l'ar
bitri sobre el valor dels solars, estiguin o no edificats, 
la inscripció n." 6267 referent a la finca 11.0 6 del car· 
rer dc nonavista (a\·ui ~limoses), a nom de Teresa Cor
tina, per constituir una duplicitat compro,·ada de la 
inscripció n." 6268, referent a la 111ateixa finca, registra· 
da a uom dc J()!;ep Brillas, i. amb efectes des del primer 
trimestre del 1935, rectificar la inscripció u.• 6268, d'a
cord amb les característiques que s'indiqueu eu el cor
n:~ponent dictamen. 

- En virtut de la demanda de Rogston Sant ~oble, 
propietari de la finca n.• 6 del carrer de la Torre dels 
l'anlals, donar de baixa eu el Padró de l'arbitri sóbre el 
valor dels l'!Olars, estiguin o no edificats, des del primer 
trimt'l'!lrc del 1933, la ití~cripció u." 46168, duplicada de 
la 46169. 

-Desestimar, per manca de personalitat r de prova 
documental, la petició [onnulada per Eduard Garre i 
Coma, representant legal de la Companyia dels Ferro· 
carrrils del Nord d'Espanya, demanant la baixa en el 
Padró dc l'arbitri .sobre el valor dels solars, estiguin 
o no edificats, dc diferents finques. 

- Douar de baixa del Padró de l'arbitri sobre so
lars, estiguin o no edificats, els següents : El n.0 17 del 
carrer dc Sant Jordi, d'Este,·e Soler¡ els n.• 3 i 3 bis 
de la riera de Vallcarca, de Cebrià i Ferrer; els n.• 26 i 
28 del passeig de la Indústria, de Guillem Casamit
jaua; els n.• 10 i 12 del de Fabra i Puig, de Josep Fouti· 
guell ¡ el n.• 2 del carrer de Camprodon, d'Antoni Via
da¡ el n.• 59 del de Sant :\Iiquel, de Joan Feliu ; els 
n.• 15 i 17, i 19 i 21 del de Vilanova, de Josep Xicoi ; 
els n.• 249 i 251 del del Rosselló, de Robert de Robert ; 
el u.• 6o del de Ja Tapineria, de Unís Xaucí, i el n.0 27 
del d'Homer, de Lluío; Coma. 

-Tornar, amb càrrec al cap. XIX, article únic, del 
PrCf;Supost vigent, les següents sumes, abonades indegu
da11lent per l'arbitri sobre el valor dels solars, esh
g-uin o no edificats : A Teresa Clapés, 9'68 ptes. ; a 
l'D~'icola Suïssa dc Barcelona, 251'10; à Josep M." Mar
tínez, 6 ¡ a I,lnc Sànchcz, 7'50; a Ricard Gay, 25 ¡ a 
Pere Figueras, 29150; a Joaquima Pich, 33'91, i a Joan 
Grau, 74'34 ptes. · 

-Desestimar, per improcedent, Ja instància de Do
lors Pla i Vallè.'l, vídua d'Antoni Tattés, demanant la 
d~:vulució de x,o67'12 ptes., que manifesta bayer pa· 

gat amb excés sobre quotes de l'arbitri sobre el Yalor 
dels s olar,;, estiguin o no edificats. 

-Accedint a la instància de la Companyia Telefò
nica );acioual d'E~panya, declarar exemptes les finques 
dels carrers Avinyó, u.a 15, i Cien·o, n.• 19 al 25, dc 
l'arbitri sobre el valor dels solars, estiguin o no edi
ficnts, i desestimar la petició d'exempció del mateix ar
bitri, quant a I e..; finques dels carrers de Fontanella, 
n.• 2, i avinguda de:l Portal de l'A11geJ, n.• 16; :n·in
guda de les Corts Catalanes, n.• 786, i Llançà, n.o 18. 

- Desestimar la petició de Joan Bas, obra11t en nom i 
representació de la seya muller, Angela Soler i Robleda, 
tlcmauant que la rectificació dels càrrecs 24097 i 2409!:1 
tingui efectes des del primer trimestre del 1933, i tornar
li, amb drrec al cap. x1x, article únic, del Pressupost 
vig<.>nt, la quantitat de 256'48 ptes., pagada indeguda
ment per l'arbitri sobre el valor dels solars, estiguin o 
no edificats. 

L\fPOSTOS DIRECTES 

Donar dc baixa del Padró de l'arbitri sobre lloguers 
els pisos que ocupen Calçats l\Iajèstic, Dolors Arellano, 
Romà Pilar<JIIC, Casimir Sercb, Florenci Capella, En
ric :\liller, .\ureli Galés, Plàcid Garcia, :\Iargarida Segú, 
Josep Pla i Robert Vellino. 

- De,.e:;timar la reclamació formulada per Maria de 
la Pau l\Ialdonado i Calvo, en relació a l'arbitri sobre 
lloguers, corresponent al pis primer, primera porta, de 
la casa 11.• 70 del carrer de Borrell, i imposar··li 1111a 

multa dc 125 ples., per intent de defraudació, en de
clarar un lloguer inferior al satisfet. 

-En relació a I 'arbitri sobre trasllat de mobles a 
In tenda de la casa n.0 4 del carrer de la Boqueria, que 
ocupa Salvador Colcll, concedir l'exempció demanada, 
per 110 haver-se verificat cap trasllat. 

- Procedit n la devolució de la quantitat de r2o· pcs
selcs, satisfetn indegudament en concepte d'arbitri so
bre trasllat dc mobles als baixos ue la casa n.o 17 del 
carr~:r del Rec i n.0 48 del del Comerç, que ocupa Josep 
l\Iaria Boquer i .i\Iartori. 

-Donar dc baixa del Padró de l'arbitri els talons 
11." 3052 dc l'any r933 i el n.• 3019 de l'any 1934, i tor
nar la quantitat de 339'90 ptes., import del taló n.• 3019 
de 1'311J 1934, amb càrrec al cap. XIX, artiele únic, 
del Pressupost vigent, i fixar, des del 1933 jnclusiva
meut, a la finca del carrer del Carme, n.o 6o, propietat 
dc Josep l\Iagritià i un altre, la quota de 232'20 pessetes, 
per una renda declarada de 12,900 ptes. 

-Donar dc baixa del Padró de l'arbitri sobre llo
guers els pisos que ocupen Rosa Llopis, Pere Esteban, 
AtttÒJJia Nolla, Amadeu Santana1 Ramon Sabaté, Gaie
tà J. Estano, Joan il!ir, Cèsar Domínguez, :francesc 
Tort, Joan Snbils, Josep Torres i Àngel Subiraua. 

- Donar dc baixa els talons de 1 'arbitri sobre con
servació i neteja del cla\·egueram a nom de Fl"itz Semm
bler, Ter~a Casad6, Ramon 1\Iaynou i Carme L-luís, i 
tornat l'import dels 1·eferits talons als i11teressats. 

-'l'ornar, am1) cànec al cap. xrx, artic1e únic, del 
Pressupost' vigent : A Maunel Silano, la quantitat dc 
59'40 ptes., i a Lluís Ventura, la de 450'70, Sll111es abo
nacles i udcgudament per 1 'arbitri sobre conservació i 
neteja. del ela \'egueram. 

-Donar dc baixa del Padró de l'arbitri sobre sane
jament i neteja de la zona cl'Eixampla, els talons cor- ' 
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responents a les fiJ1qnés n.0 88 del pàsseig dc Gràcia i 
u.o r35 del <:.'1rrer d'Aribau. 

-Imposar una multa de 125 ptes. al propi.:t:ui dc la 
casa n.0 79 del carrer dc Sant Eusebi, per no ha,·cr pre· 
sentat la declaració <lc Jlogucr ni exhibit el contracte 
d'arrendament, prè\'Í requeriment, sanció que quedarà 
automàticamcutc cnndonada si, en el termini de duc 
dies, dóna compliment als C6mentats tràmits. 

-Tornar a Antoui Serrar la quantitat de 65 ptcs. ~a
tis[eta indeguclameut per 1 'arbitri sobre trasllat dc 
mobles. 

-En rclac:ió a l'arbitri sobre trasllat de mobles a 
la tenda de la casa 11." 4 del carrer de Pctrit.xol, que 
ocupa Jaume Petlra· i Bassó, concedir 1 'excm pdó <lema· 
nada, per uo h:t\'<:r·n'hi Yerificat cap. 

-Procedir a la baixa del taló 11.0 48214, i cobrar la 
mateixa quota de uo ptes. per directe, sense recàrrec 
d'Agència Executí va. 

PATRI.l\10~1 MUNICIPAL 

Assabentar-se dc l'ante rlel Tribunal Contencioso· 
Administratiu Pròvincial de Barcelona, dcciQrant desis
tit l'i11terve1Jtor dc l'Ajuntament d'Hospitalet dc Llo
bregat, :\Ianuel Caparró~. dd recurs qtte interposà con
tra l'acord d'aquest Ajuntame11t desestimatori de la pe· 
tíció del recurrent del seu trasllat a la plantilla del per
sonal de l'Ajuntament dc Barcelona. ~ 

- Donar--se per assabentat de la sentència del Tri
bunal Provincial dd Couteucioso-administratiu de 
Barcelona, resolent que la societat a11ònima Filats i 

Teixits Serra Oller ou està subjecte a l'arbitrí cl'inquili· 
nat en 1 'any 1929. 

- Accedint en part a les. instàncies de Gabriel Puig 
i Costa, llogater desnonat per l'Ajuntament, de la bo
tiga que ocupa a la eMa n. 0 9 del carrer de Xuclà, ex· 
propiada a l'obertura i pcrl1ongació del carrer dc For
tuny fins a la rambla, concedint-li per una sola ''e
gada la indemuitzaciC:> de 9,000 ptes. pels perjudicis 
que li ocasiona el ck-snonament de l'esmentada botiga 
que ocupa, amb càrrec a la part. 2 ... del Pressupost ex
traordinari del 1934, per a l'obertura del carrer del l'in· 
tor Forltmy. 

- Cotnpart!ixcr com a coadjuYaut en el recurs con
tencioso-adtnillistraliu interposat per Quirze C.>uri i 
Costa contra l'acord pel qual fou acordat denegar la 
soliicitud del recurrent perquè li fos pagada la qunnli· 
tat de 57,754'21 ptes. pels perjudicis que li ha\'ia causat 
aquest Ajuntament pel desnonament de la botiga que 
ocupa a la casa u.0 48 del carrer de l'Argenteria, xam
frà al de .:\Ianresa. 

-Aprovar els següents comptes : 
Del tresorer dd Canal de la Infanta Esquerra del 

Riu Llobregat, d'import I9'4o ptes., que s'aplicar~L a la 
part. r86e del Pressupost vigent, suma que correspon a. 
l'Ajuntament per l'ús d'aigua del susllit canal per al 
reg del terreny destinat a vivets d'arbres, situat a la 
barriada de Sants. 

De Xavier Regàs, d'import r,6so ptes., qul. serà 
inclòs com a crèdit reconegut en el pròxim Pr<;ssnpost, 
per la minuta d'honoraris creditats com a lletrat nonle
uat per l'Ajuntament en la defensa d'un judici decla· 
ratiu de major quantia. 

... 

CULTURA 

NEGOCIAT AD~UNISTRATIU 

AproYar el projcde d'habilitació i pressupust. d'im· 
port 5,ï68 ptcs., presentat per l'arquitecte cap dd ~cn·ci 
de Constmccions Escolars, per tal de realitzar per ad
ministració, les obres corresponents a la installaci6 dèc· 
tri ca per a l'habililació d'una Escola a 1 'edifici princi· 
pal de la finca Can C)asparó, propietat del .Muuicip1, 
instaYada a l,es Corts. 

-Donar l'aprovació al compte justificat, relatin a la 
inYersió de 10,000 pli:'S. que li foren lliuraJcs per ncorcl 
dc la Superioritat, per despeses de viatg<:s i altres pe· 
tites despeses per a Ics Colònies escolars el 'estiu del 
corrent any. 

-Desestimar la petició de Pere Yergés, director de 
l'Escola Municipal dc ~Iar, en la qual reclamava una 
diferència de sou referent als anys del 1926 al l933· 

-En mt:rits de Ja petició formulada per Joaquim 
Folch i Torres, que fou destituït per l'Ajuutament dc In 
Dictadura, amb data del 5 d'octubre del r926, i reposat 
al seu càrrec de director dc Museus, per acord mullici
pal de19 d'abril del 1930, i ateses les circumstàncicfi que 
concorren a l'alludil funcionari i les resolucion~ adopta
des per l'Ajuntament en casos semblants, r-esoldre que 
li siguin reconegut~ els haYers corresponents a l'csnH.:U

tat càrrec que ocupa, cie~ de la indjcad.a data. del 5 

d'octubre del 1926 a la del sen reingrés el 9 d 'abríl del 
1930, i que per a la seva ekctiYitat la Comissió d'Ili
senda assenyalarà d crl:dit corresponent. 

-Per tal com (--s d'absoluta necessitat per nl bon 
funcionament dels orgues del Palau de Belles Arts, qnc 
sigui11 dotats d'un motor nou, el cost del qual és dc 
z,ooo ptes., ,·otar aquesta quaulitat al tal objecte, amh 
aplicació a la part. 36.¡c del Pressupost vigent, i cucar· 
regar el submiuistramcut del referit motor a la casa 
Lltús Guarro. 

-De conformitat amb el dictamen aprovat per la 
Comissió de Gm·crn en sessió del 25 de setembre prop
passat, fixant per una sola vegada una subn:nció dc 
ro,ooo ptes. per a ajudar econòmicament la temporada 
de Teat.re Líric Català, que tindrà lloc al Teatre Tí
voli, prèvia l'oportuua transferència, i aprovades amb 
data del l4 del mes que sotll, les necessàries transfe· 
rències, aplicar l'esmentada quantitat a la part. 451, i 
que l'efectivitat d'aque¡;t a.cotd sigui supeditada al fet 
de portar a rcalitzacití 1 'esmentada temporada de l'ca
tre Lú·ic Català. 

- HaYent-se apro,·at per la Comissió de Gm·cru 
.Municipal les conclusions formulades pel senyor Cou
,;eller jutge in:;tructor de l'expedient incoat amb mol111 
Je denúncia respecte l'Escola Casa dels Xens, dcsesll
rnar la instància d1.. Celestí Bargalló i el 'altres, sobre 
extrems relatius a les conclusions esmentades, les qual:; 
es troben eu vies d'execució. 

- Aproynr els comptes ju,;tificats de la directora dc 
l'Escola Casas, relatius a la inversió de 551'05 i 500 pL>s· 
setes que li foren lliurades per atendre les despeses de 
material i neteja dc l'esmentada Escola. 

- Accedint a la instància del Quartet dc Corda dc 
Barcelona, demanant una subvenció, i pe1· tal dc cou
tribuir que l'esmcntnt quartet pugui intensificar les 
~eYes acthitats i prossl·guir el camí dels èxits que pel 
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seu cs(orç ha assolit, desem·olupaut nua tasca artística 
que tant honora la nostra ciutat, coucedir-11 per una sola 
vegada la subvenció de z,ooo ptes., amb càrrec a la par· 
tida 384 del Pressupost Yigent, quantitat que podrà fer
sc efccti,·a a nom de Sants Sagrera, secretari de l'A
grupació instrumental de referència. 

- Desestimar la petició de Carme Prats i Torrent, 
demanant el reingrés a l'Escola :\Iunicipal de 1\Iús1ca 
per a continuar eb seus estudis de piano. 

- lla \Te ut-se aprovat per la Comissió de GoYern 
Muuicipal les condicions formulades pel senyor Conse
ller J utg-e i nshuctor de 1 'expedient iltcoat amb motiu 
dc denúncia tcspccte l 'Escola Casa c1els Nens, cle~esti

mat· In instància dc Josep Carbonell i d'altres, sobre 
extrems relatius a les conclusions esmentades, les quals 
es trobeu en vies d'execucíó. 

- Vista la instància del president de l'Orfeó 1\lar
tiuenc, i per tal dc contribuir al més gran esplendor 
dels ades que té organitzats aquest organisme coral 
amh motiu dc celebrar-se enguany les seves noces d 'ar
g"CIIl, couccclir-li a tal objecte una subYenció de 500 

pessetes, que s 'aplicarà a la part. 384 del Pressupost 
'igeul, suma c¡uc podrà fer-se efecth·a a Ricard Ur
dei lx, presidcut dc l'Orfeó. esmeutat. 

- En u1èrits de l'acord del Ple consistori<l'l del dia 
25 de setembre del 1934. aprovant el pla d'obres d'am
pliació d'Escoles amb càrrec a la part. 8." del Pres
supo,;t extraordinari de liquidació de crèdits, i el del 
27 de juuy del corrent any, referent a l'ampliació de 
la matrícula a Escoles primàries, apro~·ar el projecte 
cl'hahilit.ació i przy.;supo.st, d'import 6,210'90 ¡ptes., pre
,'\enlat per l'arquitecte cap de Construccions Escolars, 
per tal cle rcalib:ar per administ'ració, i amb càrrec a 
l'c.'Mnculada partida, les obres corresponents de pintu
ra per a l'habili tació d'una Escc;Ja a l 'edifici principa~ 
dc la finca Ca11 Gaspilró, propietat de11Municipi, iustal-
1acla a Les Corts. 

- .\:prov:tr l'acta cle recepció definitiva de les obres 
¡per a la construcció del Crup Escolar Collaso i Gil, 
r('a1itzaucs el dia 19 del corrent mes. 

F.~SE~YAMENT PRIMARI I ·coMPLEl\IEKTARI 

Ha,·cnt renunciat e'l càrrec de mestre agregat Joan 
Cabré i Salades, i a fi que no quedi desatesa la clas
sificació que li '--stà confiada, nomenar Lluís Cendra 
pel que resta de bienni fins a fi de juliol pròxim, amb 
lc,; condicions <:.>Specials d'aquests nomenaments tem
porals i el sou anual de-r,6oo ptes. fixat en Pressupost. 

PROVEÏMENTS 

NJ~OCLA T A1DMINISTRATIU 

;\provar la relació justificativa que conté els 
premis nlorgnLs <tls concursants de l 'exposició cele
hrarla en els subterranis de la plaça de Cataluuya 
dun111L cle; dics 13, 14 i rs de setembre darrer, per a 
la implantació de l'envàs sense retorn al •Merc~t Cen
tral cle Fruites i Verdums. 

- Procedir a •la provisió, per torn d'oposició lliure, 
dc ducs places de sots-director de JI'Iercats, vacants per 

· defunció i jLtbi1ació forçosa dels seus titulars. 

ESCORX.\DOR I ESTADlSTlL-\ 

.\cccdir a la petició de Ramon 1:\Ior~y i Bruu, ¡presi
dcut de la Societat Cooperath·a Distribuïdora de Cant 
dc Llana, perquè pugui efectuar la susdita societat 
una matança diària de cent ·caps de bestiar llaner. 

- Tornar a Francesc CerYera, com a president i 
en rcpn:seutació de l'entit'<lt Fusió de Cooperatives per 
a la matauça dc l'orcs, el dipòsit de r,ooo ptes. que 
lé t:Oilstituït per a respondre de la seva gestió d'a
bastador de ·l'Escorxador. 

POLíTICA SOCIAL, ESTADÍSTICA I CENSOS 

Efet'luar di\•crsc::; inclusions, a1tC6 i baixes en el 
Padró cl'ha·bitants ·vigent. 

CIRCULACió I PúLICIA URBANA 

CIRCULA CIO 

, \djudicar a la casa .Fill de J3. Castells el subminis
trament dc Yint-i-sis corretjams complets, al preu uni
tari de 19'50 ptcs., o sigui un total de 507. ptes., i a 
la c:tsa Josep Jorba i ·Bonet, el subministrament de 
vint-i-."i~ parells de sabates especia1sJ al preu uuitari 
clc uo pl~., o sigui un total de 2,86o ptes., tot amb 
destinació a•! personal motorista de Circulació i Guàr
dia Urbaua, i amb càrrec a la part. 77 del Pressupost 
vigent. 

- Disposar que s'adjudiqui a Ja casa Saül Martl
uez el subministrament de cinquanta uniformes i cin
quanta g-orrc~ per a~ personal motorista de Circulació 
i Guà1'dia Urbana, al preu unita1·i de 160 ptes. els 
vestits i lo ptcs. les gorres, i fer efectiu èn el seu dia 
l'import tota1 d'aquesta adjudicació, que asceudeix 
~ la quantitat de S,.soo ptes., amb càrrec a •la part. 77 
del \'igent Pressupost. 

- Dascstimar la instància de Josep Bertran i Prat, 
demanant autorització per a l'explotació d'anuncis en 
la part superior externa dels auto-taxis. 

- Adjudicar a la Casa Serrauo el subministrament 
dc cent abrics per al per.sonal de la Guàrdia Urbana, 
al preu unitari de 92 ptes., i fer efectiu, en el seu dia, 
l'import lola! d'aquesta a<ljudicadó, qúe ascendei?' a 
In quantitat de 9,200 ptes., amb càrrec a la part. 77 
del Pressupost vigent. 

- •Desestimar la instància de Josep Caban, presi
clcut de l'Associació de Patrons de L\fudances, dema
nant que siguin condonades lés multes imposades 1pel 
transport d'obrers als camionsJ i que siguin autoritzats 
per portar d personal necessari per a les operacions 
de cànega i descàrrega. 

- E!itablir la direcció única per a la circu,lació 
rodalia en el,'! carrers üolouclrina, Cigne, Ros <l'Olano, 
Terol i l3runiquer, en aquest sentit, o sigui de la 1Jlaçu 
dc Cala •l"lacídia al carrer de l'Escorial. 

·- Resoldre que s'adjudiqu i a la Casa Serrauo ci 
subministrament de vint abrics per al personal de1 
Servei dc Guarderia de la Guàrdia Urbana, al preu 
unitari dc 92 ptes., i fer efectiu l'import total, que 
ascendeix à la quantitat de r,84o ptes., amb càrrec 
a la 'Part. 82 del Pret>Supost vigent. 
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- Desestimar la Ü1$lància de ~a Confederació dc la 
Indústria del Taxi, demanant 'l'et;tablimeul d'una pa
rada d'auto-taxis a 1a Ronda U11h-ersit-at-Pla~a Cata
lunya, per no permetre-ho la densitat del trànsit en 
aquell indret. 

- Posar, amb càrrec a la part. 437 del Pressupost 
vigent, a disposició dd cap de 1'.-\grupació dc \ïalitat 
dels Sern!is Tècnics ,;\Iunicipals, ht quantitat dc 55 
pessetes, per tal d'atendre a l'adquisició urgent d'uns 
cargols especia1s per a la reparació dels detectors dc 
Balmes-Provença. 

- Desestimar el rccttrs de reposició interposat per 
Josep Artés d'.\rc6s contra l'acord de la ComiAsió de 
Govern del 25 dc sdcmbre darrer, pel qual es des
estimà la petició que li fos abonada, ultra la quantitat 
corresponent al subministrament de sirenes per als 
\'ebicles del Servei d'Extinció d'Incendis, •la suma dc 
20 ptC6., per la col·lo<:nció de cada aparell. 

- Posar a disposició del senyor Conseller Regidor 
de Circulació i l'olicia Urbana •la quantitat dè 2,500 
pessetes, amb càrrec a la part. 75 del Pressupost \·igent, 
per tal de donar-los 1 'aplicació per a la qual figureu 
consignades. 

- IDesestimar lu instà11 ci11 de la raó socia1 1!\Iir i 
Siboni, per 1::1 que novament demanen autoriLt.ació 
per estacionar dos automòbils davaut del 11.0 4 del 
passeig de Colom. 

- Destinar, amb càrrec a la part. 434 del Prc:;su
post vigent, un crèdit de 3,000 ptes., per tal d'atendre 
a l'adquisició de pintura de ;;enyalif:7.ació de tràfic, i 
autoritzar •la Conselleria de Circulació i Policia Urba
na per obrir el corr-...,.;ponent concurs privat. 

- •Desestuuar, amb càrrec a 1a part. 435 del Pres
supost vigcut, un crèdit de soo ptes., per tal d'atenure 
Ja .reparació dc l'a nto ·«•Wíllys... del DC~partamcnt de 
Circu~ació, per la casa Auto Reparacíó Raso. 

- Adjudicar a la ca.sa Basar de 1' Automòbil, de 
aGerrd Vila, el !>ubministra.rhent de diversos mate
rials, i disposar que l'import total d'aquesta adjudi· 
cació, que ascendeix a la quantitat de 5,700 ptcs., 
s'apliqui a la part. 439 del Pressupost vigent. 

- Desestimar la instància de Joan Comajuncosa i 
~!ulà, en la qual sollicita que li sigui atorgada autorit
zació per a efectuar, davant del seu taller, petites repa
racions d'automòbils. 

- . .:\.tesa la demanda de ·Fermí Ramos i ~[ausilla, 
revaliclitzar-li, miljan~aut l'c~1Jedieió del Depm'tament 
de Circu•laeió del rarnct corre!>-ponent, el pcnnls proYi
:;ional que, per rennir les condicions necessàries, 1i fou 
expedit. 

- Desestimar la instància proomda per la Confe<le
r<J.ció <le Ja Indústria del Ta..xi, demanant que es prohi
beixi el lloguer d'automòbf'l,; sense conductor. 

- De conformitat amb l'acord municipal rcfere11t 
a la presència cu la Comissió .)fixta del ser.vei d'anto
ta..xis <l'un Vocal de 1es Associacions que constin d'un 
nombre de tres-cents nssociaLs, i davant qa documenta· 
ció aportada per Taxis Comercial, reeonèixer-·1! el <het 
a designar el vocal conesponent per a formar part 
d'aquella Comissió. 

- Desestimar la instància per la qual Joan Rovira 
i .Sala demana autoritl~'lci6 perquè pugnin circular per 
la calçada central dc l'a\·inguda del Catorze d'abril 
les camionetes destinades al transport dels llebrers 
del Kenne1 Club. 

EIXAMPLA 

OBRES .PUBLIQUES 

Publicar al IJutllctf Oficial de 111 Gtllt'r<l/itat dc 
C<~lahmya que aquesta ,~lunicipalitat ba començat \!X· 

pedient pC:r declarar sobrants de \·ia pública un•.,; par
ceHes procedents cie •les no,·es línies dd trajecte de 
la Yia Augusta, c.omprès entre la rambla del Prat i 
el carrer de Sant •;\larc. 

- •Declarar aobrant de via pública, i, per t.ant, de 
propietat particular del mlunicipi, incluint-lcti en l'Jn
ventari de béns municipals, a lots els efectes <tUC eu 
<lret hi hagi lluc, i cspcciahnent al de •Ja seva in~crip
ció al Registre· dc 1a Propietat com de domini de 
l'Ajuntament, nua procedent de l'antic caiTcr del Retir 
i dues més procedent,; de la Riera d'Escuder. 

- •Destinar, amb càrrec a la part. ïl del Pre:;su
post d'Eixampla vigent, la quantitat de 5,000 ptes. 
a la coYocació dc plaques als carrer<S que no en tenen, 
per tal de 1pruvcirJios tots dels corresponents rètols. 

- Yendre, pel preu dc r,392'2o ptes., a Conrad 
López, una parc<!Ua procedent de les noves Huics dc 
la Via Augusta, emplaçada en l'illa que formeu els car
rers de Benet :\lcrcndl: i Sant )Iarc, la Via Augusta i la 
rambla del Prat. 

- :\cceclint al que interessen els veïns i propietaris 
del passatge dc la Vinyeta, pamllel al pal'scig dc Ferrer 
i Guàrdia, procedir a installar-hi una font pública, i, a 
l'efecte, destinar-hi la quantitat de I,ï46'go ptes., que 
s'aplicarà a la part. ¡1 del Pressupost d'Eixampla 
,;.gent. 

- Per tal d'instaJ.lar l'enllumenat acordat a la font 
pública existent a l'avinguda de ~Iistral, encreuament 
amb el carrer de Calàbria, adquirir, ¡pel preu dc I,ooo 
pessetes, quatre fanals dc la Catala11a de Gas, que {>S 

la que pot subministrar-los, i aplicar la despesa a 
la part. 71 del PYcssupost d'Eixampla -vigent. 

-Posar, amb càrrec a la part. 72 del Pressupost 
d'Eixampla Yigcnt, a <.lit<posició de la ::'IIajordomia, la 
quantitat de 6So pt...-s. 

- Desestimar la proposició de pren formulada per 
Yalenti Gui, en nom propi i en el de la seva esposa 
Francesca Riera, referent a .Ja valoració dels terreny,; 
de llur ,propiclnt afectats per l'eixal).lplament <lel pas
seig de .ò!aragall, i aproYar el full d'apreuament del 
perit municipal. 

- Acceptar la cessió dc terrenys propietat <lc Rcl.las
tià Padrós afectats 'Pl'r l'o~rtura dels cancrs de )[alats 
i Bartriua, i com a compensació de l'esmentada cessió 
gratuita, iiisposar que es procedeixi, en e1 seu dia, a 
la construcció de •les parets de tanca a Ja ~ínia oficial 
de façana. 

--4 Requerir Joan Cortès, prop,ietari d'una finca 
afectada parcialment per l'obertura del carrer de la 
França, entre els dc la !Palma i el del Setge dc 1 ¡q, 
perquè formuli una senzilla proposició de preu d'a
quella. 

- ConYocar per l'Alcaldia, dintre del termini de 
\'Uit dies, a•l perit municipal Ignasi Colomer i Jlcrnanlí 
:Martorell i ·Puig, perit de J'.entit.at e:-.,-propintla Ger
ruanes de la S. S. Trinitat, per tal de celebrar una 
relmió en la qual s'intenti un comú acord rc.spccte la 
Yaloració de la part dc terreuy<' e.--çpropiats per l'ober
tura de la Via ,\ugusta. 
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~ Vendre, pel preu dc 3.467'31 ptes., eu comú i 
pro indh ís, a Ramon \'olart i a Paulina Pich, U'Jà 
parcella procedent de Ja riera dc Sant Gervasi, i em
plaçada en l'illa delimitada pels carrers de ~arcís 
Oller i Balmes, l'avinguda del Catorze d'abril i el 
carrer del Can·iJ. 

- Di~.posar que, pel prett dc 1,275'43 ptcs., es 
\·~:ngui a Francesca !Lluch una parceUa procedent del 
,.;uprimit carrer dc la ri~ra dc Sant Jaume, i empla
çada a l'illa delimitada pel carrer de la Mutualitat, 
d pa. ... ,;atge dc Roman, d carrer de la Indústria 1 el 
pa...:;seig dc Garcia Hernànclez. 

- Resoldre que, pel preu dc 2,686'23 ptcs., es vengui 
a Enric Sauri una parcel·la procedent del suprimit car
rer de In riera de Sant Jaume, i emplaçada a l'illa 
clel i1nitada pel carrer dc la Mutualitat, el passatge 
clc Roman, el carrer de la Indústria i el passeig de 
l};u-da Hernàudez. 

- Vendre, pel ¡preu cle 4,001'97 ptes., a Ent"ic Saurí 
nua parccYa procedent de •l'antic torrent dels Garro
fers, i emplaçada a l'illa delimitada pel carrer de la 
Mutualitat, el passatge dc Roman, el carrer de la Indús
tria i el pas~cig de Garcia Hernàndez. 

- .\cceptar la cessió dc terrenys propietat dc Jose¡p 
l'ujo!, Pilar :lfolin~ i Pere Ribó, propietaris de finques 
nmb façana a1 carrer dc :iHa•lats, afectade.; -per Jlobertura 
de tot l'ample del dit carrer, terrenys que hau estat 
valorats pel servei tt?!cnic corrc~punent en la qua11titat 
de 2,304'50 ptc~. ; i, com a única compensació dc l'es
mentada ce;sió, que e~ procedeixi, sota el pressupost 
<lc 1 19-19'40 ptcs., a la construcció de les parets de 
tanca dc le>¡ finques del;; e;;mc11tats propietaris a la 
línia oficia'! d<! façm1a tlcl carrer de Malats. 

- Convocar per 1'.-\lcaldia, dintre el termini de 
vull. dit's, a comptar de Ja data d'aprovació del present 
acord, al •perit mnnicipal Ignasi Colomer í Joan Pujol, 
perit dc l'expropiat, Josep Trinchant, per tal de cele
brar una reunió cu •la qual s'intenti un acord respecte 
la valoració tle la finca expropiada per a l'obertura de 
·Ja Gran Via l.i\leridiana. 

- Requerir Joan Serrat i Paralols, propietari d'una 
finca afectada per l'obertura del can-er dc liVI:ir i Giri
bert, en el seu encreuament amb la carretera de 1a 
Bordeta, perquè formuli proposició de preu de la 
susdita finca. 

-Vendre, pel preu dc 27,262 ptes., a Júlia Sittler 
dc Gah·e, una parcel-la situada a l'illa que formen 
l'avinguda del Catorze d'abril, la carretera dc Sarrià 
i el carret d 'Ang lesola. 

- Requerir el president dc l'Asil Durau, entitat 
que és propietària d'una finca afectada parcialment per 
1 'eixamplament dc la Travessem, entre els carrers dc 
Balmes i Bèlgica, per tal que formuli proposici6 de 
preu d'aquella. 

- Encarregar el següent : 
A Josep ~J.a Sala i Autich, la construcció d'una 

porta dc ferro per al scn·ei dc l'urinari del passeig 
cle Gràcia, cruïlla amb el carrer dc València, per la 
quantitat de 425 ptes., que s'avlicarà a la part. 71 de1 
Pressupost d'Eixampla vigent. 

A Crèdit Territorial dc Catalunya, S. A., les obres 
de construcció dc la claveguera al canet· de Pau Al
sina, per la quantitat dc 14,997'33 ptes., que s'aplicarà 
a la part. ïi del Pressupost d'Eixampla vigent. 

Al matei~, les obtcs de construcció de la claveguera 

al carrer d'Alegre de Dalt, per Ja quantitat de pesse
tes 14,991'34, que s'aplicarà a la part. 71 del Pressu
post d'Eixampla vigent. 

A Josep 1\I.• Sala i Antich, le sobres dc construcrió 
de Yint-i-quatre pous absorbents per a aigües dc pluja 
als carrers d'Hsprouceda, Navas de Tolosa, Lope de 
Vega, Pujades i Llull, per la quantitat dc 9,795 ptcs., 
que s'aplicarà a la part. ¡r del Pressupost d'Eixam
pla vigent. 

A Fills de Josep 1\linruau i Navàs, la construcció 
d'una rígola dc formigó mosaic als carrers de Noguera 
i 1\1iño, per la quantitat dc 6,389'47 ptcs., qu~ s'apli
carà a la part. 7t del Pressupost. d'Eixampla vigent. 

A la casa Gcstetner's, el subministrament dc sei
xanta rnimes dc paper (!Spccial i dotze capses dc clixés 
per a la confecció de lés ordres del dia, al Negociat d'Ei
xampla, pe1· la quantitat de 66o ptes., que s'aplicara a 
la part. 36 del Pressupost d'Eixampla ''igcnt. 

- Abonar, amb càrrec a la pn1·t. 15 clcl Pr-essupost 
vigent, a la Junta directiva d'Aigües de Ja Sèquia Com
tal, la quantitat de 543'75 ptes., que ba dc pagar l'A
juntamcrJt per contribuir a les dc¡;peses ordil:làties de 
vigilància i couscn·ació del Rec Comtal durant l'anya
da actual. 

- Prol·cdir, per la quanUtat dc 9,227'2.1 ptes., amb 
càrrec a la pai·t. 7.1 del Pressupost d'Eixampla vigent, 
a insta llar I 'enllumenat definitiu al carrer del Consell 
de Cent, entre els d'Aribau i l\Iuntaner. 

- Aprovar el compte, d'import r,o¡6 ptes., lliurat 
per la Societat General d'Aigües de Barcelona, relatiu 
al subministrament d'ai~ua i conservació i inspecció 
de cinc comptadors pottàtils per mitjà dc carretons, 
tttilitzats per a regar l'arbrat dc la zona d'Eixampla 
durant el mes de setembre del 1935; i, per manca de 
consignació per a satisfer l'esmentat compte, tenir-lo 
reconegut com a crèdit per a ésser abonat amb càrrec 
al pròxim Pressupost d'Eixampla. 

-Procedir, per la qitautital de ~0,703'67 ptes., a la 
iustaJ.lació d'culhtmenat definitiu al carrer de Valèn
cia, entre els dc Balmes i Enric Granados, amb càrrec 
a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla ''igeut. 

OBRES PARTICULARS I PERSONAL 

Denegar a Sebastià \Tcntura el permís que té dema
nat per a practicar obres en una barraca emplaçada al 
lloc anomenat «baiTaqucs de La I.,Jacu11a». 

- Desestimar la instància formulada per Pere 
i.\Iarti, en la qual demana que se'l doni per desistit del 
permfs que té soHicitat per a construir una casa als 
carren; dc Mallorca i Dos de maig, tota vegada que 
aquesta petició s'ha formulàt transcorreguts sis mesos 
d'haver estat l'interessat requerit per al pagament dels 
drets corresponents. 

- Imposar, per extralimitacions comesos, una multa 
de 25 ptcs. a Elias Castcrad, i una altra, de ro, a Josep 
Miquel. 

- OrdCllar el següent : 
A Adolf Izquierdo, que demani la 1egalització dc les 

obres que ha practicat sense permfs a la casa n .0 30 del 
carrer dc Ruiz d'Alda, i imposar-li Utla multa de so ptes. 

A Bunat Bcrnabeu, que demani la legalització d'unes 
dependències que ba construït amb infracció de.les Or
denances Municípals, i imposar-li una multa de roo ptes. 
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A Manuel Boada, que solliciti la legalització d'unes 
clep<:ndèncics que ha con~truït amb infracció de les Or
denances :\lunicipals, 1 imposar-li una multa de so ple~. 

A Joan Ferrer, que procedeixi a l'enderrocament 
d'unes obres fetes amb infracció de les Ordenances )[u
nicipals, i imposar-li una multa de 50 ptes. 

Dcne~at èl pennís que Sebastià \'entura té dc
ltHillal per practicar obres a una barraca emplaçada al 
lloc anomenat «barraques de la l,lacuna», n.0 I3. 

PROPOSICIONS 

Foren aprovades les següents, signades pels senyors 
Consellers Reg-idors que s'hi esmenten : 

Del senyor Vi7.a, interessant que, a l'objecte de poder 
procedir al reintegrament de les quantitats abonades 
pels conccplL-;; segiicnls, amb aplicació a Cabals espe
ciat.,, es procedeixi a efectuar aquesta operació amb els 
lliuraments cxpedils en mèrits dels decrets que també 
es relacionen i per les quantitats lliurades al seu dia, 
Ics quals s 'aplicaran amb càrrec a les consignacions quL 
es clctallcn, per haYer-se aproYat per l'Ajuntament ple 
els <ieguts supkment.-; de crèdit: Llimameut 19;¡6, del 
8 d!abril, a I\stanislau Rico (decret 10 gener), 10,000 

pcs~elc!>, a la part. 3ï; lliurament 6893, del 9 de no,·em
brc, a personal eventual de la Clínica de Psiquiatria 
(decret Z2 gener), 6,324'36 ptes., a la part. 23ï; lliura 
ment 6709, del 29 d'octubre, a personal de la brigada 
dels Ser\'ei:; de Montjuïc (decret 28 octubre), 5,Iïi '¡o 
p~sclcs, a la part. 416, i lliurament 6osr, del 5 d'oc
tubre, al senyor Jaumar de Bofarull, festa major tlc 
Harrià (acord 9 octubre) .. 4,000 ptes., a l'article únjc, 
inlprc\·istos. 

Oel senyor Tifion, perquè, tenint en compte q¡1c per 
acord clc la Comissió de eoveru del 12 dc setembre 
darrer, Ya ésser prorn1gat per dos mesos el t-ermini per 
a tramitar l'expedient incoat contra el htncionari :Jiaria 
Forcada i Baixcras, el qual termini acaba el 30 d'aquest 
mes, i, en \ irtul que encara manquen practicar alguns 
tràmits, es prOrrQgui per dos mesos més l'esmentat 
expedient, i que estant declarada suspesa d'empleu í 

sou la funcionària de què es tracta, i per tal de comphr 
amb les clispc~icions del parà gra[ quart de l'art. 139 
del 'igcnt Reglament d'Empleats )Iunicipals, s'aixequi 
aque¡;ta suspensió, a partir del dia u de desembre: pro
per, en la qual data es compliran els dos mesos de la 
en què la Comissió de GoYern Ya decretar l'esmentada 
suspensió. 

!Jet senyor Bausili, <lemauant que com a complement 
dc l'acord dc la Comissió de GO\·em, del 10 de setembre 
proppassat, relatiu a les despeses per a la implantació , 
a Barcelona clcl caruet electoral, es posi a disposici6 de 
la Junta Municipal ell::! Cens Electoral la quantitat de 
1oo,ooo ptcs., amb càrrec a la part. 58 del Pressupost 
onlinnri \'igcnt, per a atendre fius a fi d'any les despeses 
del Cens electoral ; per trobar-se esgotada la consigna
ció nbans indicada, per virt1tt de l'aplicació a què es 
l'crcreix l'extrem precedent, disposar que es posi a dis! 
ptiSició dc la Jnntn Municipal del Cens Electoral la quatl
tital. dc 50,000 ptes. a l'objecte abans esmentat, amb càr
rec a la part. 8." del Pressupost extraonl.iuari lle liquí 
dació uc crèdits, donada Ja. mg-ència. i imprescindible 
11CC't'ssitat dc l'iudkat .serYei; i que aquest extrem signi 
1-:1tificnt pel primer Ple consistorial que se celebri. 

Del senyor \ïza, interessant que per a donar lloc a le.." 
transaccions que es fau a primeres hores del matí du
rant ds mc...;os de no,·embre, desembre i gener, t.>s deiXI 
encès 1\:nllum~nat públic de la rambla de les Flor,.; 
durant mitja hora m._':s de l'hora. oficial establerta per ::t 

la clnrrua apa¡;acla, a fi que de::;aparegui el període de 
penombra l!n què es trobe11, amb evident perjudici pels 
interesso:; del )[creat. 

Del :;cnyur Bausili, perquè la Secció d'Arbitris Intl i
rcclc.; obri nous llibres per a l 'admil1istració dels arbi
tris sobre dipòsits domè::;tics, fàbriques de cervesa, etc., 
i que aquc~t,; llibres siguin oberts sota Ja direcció dc la 
fntcrvendó lllunicipal, la qual, en endavant, tiud¡·à cum 
dc In in~pccci6 i control d'aquests llibres i de tota la part 
adminislral.i\'a dc l'esm entat Departament. 

Del senyor Vi?~'l, intercs~ant que, a l'objecte de poder 
proced ir al n:integrament dc les quantitats abonade~ a 
clif<.•rcnts cntitats, amb aplicació a Cabals especials, es 
proccd<:ixi a efectuar aquesta operació, amb els lliura
ments expedits a fa,~or de les entitats que s'indiquen a 
continuadó, en mèrits dels acords del 9 d'octubre, 1 
pt:r lc:; quantitats lliurades al seu dia, les quals s'apli
caran amb càrrec al cap. xnr, article únic, impreYistos : 
A la Rc<Jisla dc Daecho Comercial, 1.000 ptes.; a la 
Federació E."panyola de Basquet BaU, 3,000, i a la festa 
major dl· Sants, ::?,500; i disposar que sigui rectificada 
la consignació aplicada a les subYencions concedides a 
Ics entitat.-. indicades a continuació, per acords del 9 
el 'octubre, t•n el sentit d 'f::;ser al cap. X\'H, article únic, 
impre\islos, en lloc dc Cabals especials, com es \'U 

acordar : ,\1 Touring Associació de Turisme de Cata
htnya, 1o,ooo ptes., i a les festes del districte VI, 61000. 

F~o; demà lcc!lura a una altra del senyor Bausil1, in
teressant que per a exercir, amb caràcter interí, les fua
t'ions tle cnp del Servei d'Arbitris ImHrcctes es designi 
1 'oficia 1 primer Sl'Uyor Mart.! Sagarra. (Fon aprova lla la 
propusta, i es tw,menà per al càrrec al senyor :Mart!, 
amb caràcter provisio1tal, i ell mateix haurà de redactar 
l 'informe respecte la ~ituació dels seryeis de què es 
tracta, perquè pugui prendre coneixement Ja Comiss16 
tlc Gm:crn, en la seYa ses;;ió del dimecres de la setmana 
pròxuna.) 

- Se'n llegí una altra, dels senyors Coll i Rodés i 
t:lled, demanant que s'autoritzi l'Agrupació de Yialitat 
per poder continuar els treballs de les contractes de 
pre"lació dc l><:rsonal i subministrament de materials 1 

transports dc le" zones d 'lllterior i d'Ei..-xampla i de les 
ohres que s'executen al )[orrot, i al tal efecte, que s'ha
biliti un suplement de crèdit d'1.rso,ooo ptes., el qual 
s'aplicarà, quant a 550,000 ptes., amb càrrec a l:t par
tida .128a del Pres"upost d'Interior vigent, i quant a la 
resta, dc 6oo,OflO, al Pressupost extraordinari d'Eixam
pla del i'c)2ï (xr-s:•-6 ... ), i que s'autoritzi la Intervenció 
:1\Iunicipal perquè procedeixj a la \enda dels .títols ne
c~aris dc l'emprèstit d'Eixampla a què fa referència 
el Pressu¡)ost extraordinari del mateix nom, per a aten
dre les obligacions que ca1gui satisfer amb càirec a 
aquell Pressupost. (Fou aprovada la proposició, i a la 
vegada l 'informe clel senyor interventor municipal, dc 
clata d'anti, referent a la consiguaçió per a poder portar 
a cap el que ..!s proposat pels !;enyors Presidcuts de Fo
ment i Eixampla. I s'autoritzà el President d'Hisenda 
perquè, per mitjà del Collegi d'Agents de Can\i i Borcsa, 
pugui procedir a la yeucla dels títols indicats pel senyor 
i utcryeutor.) 
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Fou celebrada sessió extraordinària el dia 29 de 
no\'t'mbrc, sota la presiclèn<'ia de. l'Alcalde int<.'rl, se
nyor France.o;c de S. Jaumar ck · Bofaru11. Hi assistiren 
els Cnn:;dlcrs Regidors senyors Farrero, Vi1.a, Coll i 

Rod{-.;, Codolà, Bausíli i Santacana. L'objecte de la 
reunió <:ra el d'acordar les bases per a treure a concurs 
el Contracte de Tresoreria, les quals seran sotmeses 
a l'aprovació del •Pk consistorial del proper clillnns. 

Ajuntament Ple 
El elia 13 d'agost darrer fou celebrada sessió púhlica 

~1.raordiuària del rlc de l'Ajuntament. T.a presidí el 
que ho és de l'Assemblea, senyor Xavier Calderó i 
Corouas. A més de l'Alcalde, senyor Joan Pich i Pon, 
hi concorregueren els senyors Lluis Bassols de Climent, 
Josep ~'l." Blanèh i Romell, :\<Iarià Blasco j Perdiguer, 
Jordi de Can1ps j de Casano\•a, Joan Caraudcll i Mari
mon, T,luís M.a Cascantc i Portabella, Josep Coclolàl 
Gualrlo. Adolf Coll i Albert, Ramou Coll i Rodés, Agustí 
Culilla i Gil, Pere Domèuech i Seriñana. Heribert Duran 
i Calsnpeu, Francesc E".s•1uerdo i Grau, Pere Parreras 
i Parellada, Josep Farrero i Viu, Feuan Fustt>r i Fabra, 
Francest; de S. J aumar de Bofarull, Guillem Llc·· i Ro _!to, 
J osC~"' Mat.htu i Farrt~>, Cèsar J\iartinell i Bnmet, Lluís 
Mah;tano i Casanovas, Antoni Miserachs i Rigalt, Alb~ 
de Quintana i Vergés. Frederic Roda i Ventura, Rupert 
Roldós i Gómez, Mamtel Roviralta i Olivella, Ferran 
Sagarra i Castellarnau, Oclavi Saltor i Soler, l<'rancesc 
Santacana i Romeu, Joan Soler i Janer, Francesc Tiffon 
i Vila, Prancesc Torr as i Villa, J e.-; ús l:"lled i Altemir, 
France.'ir A. Vendrell i Tiana i Joan Bta. Viza i Caball. 

S'hi adoptareu els acords següents: 
Aprovar l'acta de lo. sessió del 6 ·l'agost 
-- Conceclir quinze dics de llicència al Conseller 

seuyor Bastida. 
-Aprovar els ext.ra<.'tes dels acords pres0s per l'Ajun

tament ple en la sessió c:--lraordinària del dia 27 dc juny 
propj>nssat. 

COMISSIÓ DE GOVERN 

Fou aprovat, amJ:t diferents esmenes, un dictamen 
de la Comissió de Govern relatiu als Pressupostos, pro-· 
posant que s'aprovi el projecte de regularitzarió de la 
pròrroga del Pressupost ordinari d'Interior del 1934 
d'aquest Ajmltament per al quart trimestre del corrent 
any, que importa, quant a les despeses, Ja quautitat 
de 33.047,667'3~ ptcs.: que s'apro"Vi, aixi mateix, el 
projPcte de regularització dels ingressos de la pr_òpia 
pròrroga i Pressupost, d'import 33.047,667'31; que 
s'aprovin les modificacions als acords complementaris 
del Pressupost a les Ordena'1ces d'exaccions fiscals i ca
tegories de carrers que es proposen; i que l'esmentada 
pròrroga ('Omençarà a regir el I .r d'octubre del corrent 
any, i que es faculti les Const-llerics Regidories de Pres
supostoli, Crèdit i Tresorcrio i d'Hisenda perqnè, a pro
posta dc la Tuterven~ó Municipal, procedeh-i, als rfectes 
r1'una sola liquidació aonal rle Pressupost, a l'acoplament 
de les partides que en la regularització de la pròrroga 
aprovada apareixen augmentades a les qnc fi!;,'l.lra\en a 
la pròrroga general vigent, i d l'acoplame'lt de les parti
des d'ingressos a la pròrroga actualment en curs. 

GOVEnNACió 

Atorgar a !soliua Viladot i Viñas, vfdna del c:tp 
d'Agrupació Joan Sitges i Castells, la pensió anual de 
5,333'33 ptcs., amb càrrec a la part. 5.8 del Pressu~ 
post vigent, i la paga del mes en què va morir el 
causant. 

- Moclliicar l a jubilació qne venia percebent l'in
terventor de Brigades Pelagi Francisco Jo sé, en el 
sentit que se li coJ;Jcedc:ixi tot l'haver que cobra\'a en 
actiu, dc 3,300 ptes., tenint en compte que Ya perdre 
totalment la vista en actes de serveis. 

FOMENT -

Ratificar els acords de ln Comissió dc Govern Mu
nicipal de 22 de maig, 29 de mrug, 5 de juny i 12 de 
juny del corrent any, en Yirtut dels quals foren des
estimats els recursos de tcposició interposats per Lluís 
Fontcnberta; E. Picarín i J-.lach, apoderat dc la casa 
Segat:\, S. A.; Melcior Garcia Cruz, en representació 
de l'Andco:nfraria de la P nrfssima Sang de Nostre 
Senyor Jesucrist; J _.Mas Ycbra, president de la Cambra 
Oficial dc la Propietat Urbana de Barcelona; Josep 
Cardíts i Arquer, president de .t'Associació de Veïns 
afectats per la Gran Via C; Josep Cabré i Gelabert, 
president de la Cambra ~1crcantil de .Barcelona; Josep 
Riera i A.rqué, en 1·epresentació de la casa Est~::v·e 
Riera, S. A.; Lliga de Defensa Industrial i Comercial; 
Associació' de Veïns de la Rambla; Antònia Tnbt:rner 
i Prims, vídua de Valls; Bonaventura' Coma; Elàdia 
Arqués; Antoni Guasch; Ramon i Elàélia. Arqués; Mercè 
Piera de Carreño; Carme Piera i V:illYé; )Iercè Font
devila; Carme Pujol; :Maria RibataUada de Domènecb; 
Cambra Oficial de la Ind1ístria de Barcelona; Cambra 
Oficial de Comers: i Navegació; Josep Alt.imira; Martí 
Carcasona Bartra; Maria Grnné; Josepa Dcmt?!nech; Lluís 
Masó i Sans; Soledat Rosa Torras i Farran; ('onrepció 
Bardera; Mercè Buigas, i Cambra Oficial de la In
dústria contra l'aprovació del Pla general d'urbanit
zació i enllaç del casc antic de la ciutat, formulat. per 
l'arquitecte senyor Vilascca. 

HISENDA 

Es clonà compte dels següents dictàmens: 
Un, de tran.o;ferències, entre les dín!tses sccciol!s i 

partides del Pressupost extraordinari de la Reforma 
del 1907, d'import 458,ooo ptes., segons es detalla 
tot seguit: 

... 



GASETA MUNICIPAL D E B A l<.CELONA 

Dels capítols, artides i partides que s'esmenten: 
I 

Secc i ó pri me r a 
Artirle< J'artidr< 

TX 7 Interessos per ilf.'rvei òel Compte de Crèdit. . .. .. . .............. . 

S e cci ó seg ona 

lX 8 ú. Cost dE" terrenys eclifícis ................... · .................. . 

Secció tercera 

IX 8 Cost de terrenys i edificis ... . ................................. . 

S e e e i ó ,. u i t. e n a 

lX 7 23 Comissió pel terrenys e.~propiats ............................... . 
IX 7 25 Comissió ·per serreis de Tre~rcria .............................. . 
lX 8 ú. Cost de terrenys i C'dificis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

x J 2 Obres d'enderroc i esplanació .... . ...................... ..... .. . 
x 13 Obres de rnonment de terres .... . ... . ......................... . 

Als capítols, articles i partides que es c0nsignen: 

Cnr>ltn ls 

IX 

IX 

IX 
IX 

L'C 

x 
x 

Article< 

7 

7 
7 
8 
1 

7 
I 

I 

7 

Parlid~ 

23 
25 
ú. 
12 

25 
12 

TJ 

Sec c ió de s p e ses generals 

Interessos per servei del Compte de CtMit ..................... . 

Secció primera 

Comissió pet terrenys c~propiats ............................... . 
Comissió per servei de Tresoreria ................. -............. . 
Cost de terrenys i edificis ................................ ..... . 
Obres d'enderroc i explanació .......................... ........ . 

Secció segona 

Comissió per serYei de Tresoreria ............................... . 
Obres d'enderroc i explanació .................................. . 
Obres de moviment dc terres....... . ......................... . 

Secció tercera 

Comissió per servei de Tresoreria ............................... . 

TOO,OOO 

161,000 

45.000 

23,000 

84,000 

30,000 

12,000 

4'í8,ooo 

3,000 

45,000 

7,000 

345,000 
15,000 

7,500 
rs.ooo 
12,000 

8,soo 

458,000 

Un altre, de transferències, en el qual s'incrementa la 
part. 282, ~subvenció a l'Hospital Clínic, roo,ooo ptes.», 

les quals es transfereixen dc les següents partides, arti
dcs i cap(t.ols del Pressupost ordinari de despeses vigent: 

Cnpltols Articles P.1rtides ' l'es!<CLPS 

v 1 ns-n6 
VI T 127-J 42 

Pe1sonal d'Arbittis ................ . ......... t . . ..•...•.. ... .. .. 

Petsona1 d'Oficines C'entrals ................ . ....... . ..... : . ... . 
20,000 

25,000 

Vl 2 161-179 Personal subaltern i dc hrigatles ............................... . 15,000 

x 2 335 Personal de noves Instit.udons d'ensenyança primària ............ . 20,000 

Xt 3 ·129 Reconstrucció dc '\"oravics .. . ......... . ................ . ... .. ... . 20,000 

100.000 
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I \111 altre, proposant que es desestimi la rec1antació 
de Construccions i Paviments, S .. \., i altres creditors 
de l'Exposició Tnternacionat de Barcelona, impugnant 
l'expedient d'habilitació de crèdits per transferència, 
dintre del Pressupost extraordinari de liquidació de 
crèdits clel 1934; que s'apro'.j definitivament l'esrr:entat 
expedient dc transferències, pel que és lHibilitada la 
consignació adient per al pagament del 75 per 100 

dels crhlits contra l'Exposició I11ternacional de Barce
lona 1 ()29, i incrementada les partides i despeses per 
crebantament dels títols, impressió d~aquests i altres 
despeses que ocasioni J'em;ssió, i mantenir, amb la 
seva actnal redacció, a les resultes de l <1 liquidació 
clcl I~rcssupost, el ròssec existent entre les anterior~ 

consigmldous i l'habilitada en r'e.x:pedient de transfe
r(·nries: que s'autoritzi l'ampliació en trenta-set mil 
dos-cents titols del Pressupost extr3:ordinati de liqui
dació dc crèdits del 1934, facultant-se e"-"Prcssament a 
la Comissió gestora de l'esmentat Pressupost perqnt-, 
per ella mateixa o per les autoritats en qui delegui, 
siguin assenyalades les condicions i dates de l'emissió; 
i que per l'esmentada Comissió gestora del Pressupost 
extraordinari de liquirlació de crèdits del 193·1 es pro
cedeixi a assenyalar, dintre les normes del propi Pres
supost, la forma en què ban d'ésser fets efectius els 
crèdits contra l'E)\:posició tnternacional de Barcelona 
del 1929, proposant a la Comissió de GQyeru ~ruuicipal 
l'aproYació de tots i cadascun dels crèdits per a llur 
pagament. 

Posats a votació els precedents dictàmens, relatius 
a transferències dc crèdits, foren aprm·ats per 35 Yoís. 
Prengueren part en la votació els senyors Bas.o;ols, 
Blanch, Rlnsco, Camps, Carandell, Cascante, Codolà, 
Coll, Coll i Rodés, Cnlilla, Domènecb, Esquerdo, Fatrc
ras, l•'arrcro, Fustl"r, J anmar, Lleó, f\'1atheu, Matutano, 
Miserttchs, Plcl1, Quintana, Roda i Ventura, Roldós, 
Roviralta, Sagarra, Saltar, Santacana, Sóler, Tiffott, 
Torras, Ullcd, Vendrell, Vizn, i el President, se11yor 
Calderó. 

- Aprovar amb caràcter definitiu els comptes re
ferents a l'exercici del I933· 

- Donar l'aprovació a l'adjudicació definitiva dels 
(!nioscos emplaçats en els indrets que s'esmenten, als 
postors que s'indiquen : El situat al caner d'Aragó, 
xan1frà al del Dos de maig, a Josep VaUYerdú; el del 
carrer dc BorreU, al costat de la casa n. 0 174, a J ca
quima Tudó; el de l'a,;nguda de Gaudí, entre els nú
meros 56 i 58, a Lluc Ballester; el del passeig de Torres 
i Bages, enfront de la Casa Bloc, a Celestí Piñol i Anglès; 
ci del <'arr(;r del Consell dc Cent, xamfrà al de Béjar, 
n Ramon Cristòfol i RoC811\ora; el de la plaça de la 
Igualtat, a J oscpa Posar; el del carrér de la Diputació, 
a l\hna Tomàs Torrents, i el de la plaça de les ~ants, 
a l'indret fixat eu la resolució de la Conselleria Re
gidoria d'Hisenda del 20 de juliol corrent, a Mauuel 
Abcllan. 

PROVEYMENTS ' 

Disposat que restin sense efecte les bases del 27 
(l'abril dnrrcr, relníives al procediment o règim d'eu
tracta en aquesta ciutat de ptoductes agrícoles, i mo
diticar l'art.. 46 del Reglament del Mercat Ceutral de 
Frnites i Verdures en els següents termes : J. QLte per 
la DiH·cció del '!'.tercat Central de Fruites i \'erdures 

es procecleLxi a la formació del cens de Yenedors majo
ristes establerts en aquesta ciutat. Després de format 
el cens amb els actuals industrials que ho sol·licitin, 
el cens quedarà obert per tot aquell que, prèyia uua 
alta en la conüibució, desitgi entrar a formar-ne part, 
i sota cap pretext no podrà negar-se aquest dret als 
sol·licitants. = A l'esm.entat cens podran ésser insctits 
els concessionaris del 1\Iercat Central; els majoristes 
legalment establerts en magatzems particulars, i els 
que acreditin degudament ésser representants d'entitats 
comercials destinades a la venda a l'engròs dels articles 
esmeutatii. - Hls interessat!>, per a figurar en el cens 
dc refcrèucia, ha.ltran de sol-licita.J:-ho personalment o 
per escrit a la Direcció del Mercat Central, i acom
panyaran a la sol-licitud els doctuneuts indispensables 
per a acreditar el legal funcionament del comerç al 
qual es dediquen. = li. Queda prohibida la venda 
de fruites i verdures dintre del perímetre de hr zona 
marítima dd port i del recinte de les esl:."l.cions carri
ltres Hauran dc ttansportar-se al Mercat Central o 
magatzems cle majoristes, tots els gèner~. excepte quan 
es tractin dels que es detallen, les partides dels quals 
excedeixin dc la quantitat que s'assenyala : Taronges, 
x,ooo quilos; plàtans, 25 buacals o 50 rams; tomàquets 
de Canàries, 25 lligades o so caixetes; cebes, 1,500 

quilos; alls secs, soo quilos, i patates, x .soo quilo'3. 
Aqucstec:; partides podr811 ésser transportades a les 
botigues i mercats de Yenda al detall a què \agin des
tinades, els conductors de carruatges que trru:tsporti.n 
les partides a qu~ es fa referència en l'anterior paràgraf, 
així rom aquells que eutrin directament dels punts 
d'orig(;n per canetera, hauran d'anar proveïts d'un 
all1arà per duplicat, en el qual constarà èls noms dels 
vene(lors i compradors, lloc on va destinada la mer
caderia, i la quantitat d'aquesta, i serà rigorosament 

. prohibit. que en un tuatcix can uatge es condueixin 
gèueres per a cliversós compradors; per ta11t, sols podrà 
tnutsporhtr productes per a un sol com.prado.r. = Ai.xi 
mateix haui an rl'anar proveïts del conesponent albarà 
els conductors de les partides destinades al Mercat 
Central de Fruites i Verdures, o magatzems de co
merciants majoristes. En el susdit albarà constarà el 
nom del venedor i el lloc on van destinades les mer
Crtderies. I perquè ningú pugui aHegar ignorància que 
la mcrcaderin ha d'ésser transportada a l'esmentat 
Mercat o magatzem, en els taloru acreditatius del pa
gament dc l'arbitri corresponent, qne es despatxi per 
les respectives oficines recaptatòries, es posarà la següent 
inscripció : •El gènere a què es refereix aquest taló 
s'ha de hansportar al :Mercat Central de Fruites i Vet
dures, o magatzems que s'assenyalen. 'De no fer-sc 
ai.xf, al propietari del vehicle se li imposarà la sanció 
cotresponent.~ Els gènetes, el pes o quantitat dels 
quals no correspongtú als consignat en els albarans, 
els que vagin destinats a m1a altra persona que no 
sigui la qne hi figura com a c9mprador, i els que essent 
la SCYO. el Mercal Central, no -vagin destmades a un 
lloc rleler111inat d'ell, seran considerats c:om a venuts 
cl:mdest.inamenl i, pet tant , c,lecomisats, sense dret a 
reclmnació dc part del comprador . = Sis aH uclits 
albarans seran segellats, al pas dels carruatges per les 
coHectes de consums a les dependències, de les quals 
es rescn·arà un exemplar. = III. Les respectives oficines 
recnptatòrics trametran diàriament, a la Direcció del 
Mercat Central, una relació dels vehicles despatxats 
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amb destinació a aquest, perquè es pugui comproyar 
si concorda amb els entrats, per tal de procedir a 
l'aplicarió de les sancions -si no és de conformitat. = 
IV. Els vehicles que essent la set·a destinació el ~lercat 
Central, no hi ncudeLxin, que no descarreguin la mer
caderia en el lloc destinat o consignat en l'albarà, i 
els conductors que no presentin l'albarà corresponent 
si els és cletuauat. per algun agent de l'autoritat muni
cipal, seran denw1ciats a la Superioritat, i als respectius 
propietaris els serà aplicada la sanció q11e deternüna 
l'apartat VIU d'aquest dictamen. = V. Les partides 
carregades eu molls i estacions que hagin d'anar cle 
trànsit am.b destuiació a fora de la capital, no podran 
ésser inferiors a. soo quilos quan es tracti de taronges; 
20 huacals o .JO rams, en els plàtans; r ,ooo quilos, en 
les cebes¡ I ,ooo quilos, en les patates; 250 quilos, en 
els alls secs; ro lligades o 25 caixetes, en els tamàquets 
de Cauàrif.'s. = YI. Els talonaris dels albarans hauran 
d'ésser presentats prl>,·iament, pels interessats, a la 
Dire.:ció del :Mercat Central de Fruites i Yerdurcs, 
perquè signin autoritzats amb el segell del :llercat, 
sense el qual requisit no seran ,-àlids i no podran ¿sser· 
despatxats per les col·lectes de Collsums sota cap pre
text. Els carruatges que presentin els albarans sense 
t:Star degudament segellats per la Direcció de l'es
mentat Mercat, i els conductors que no vagin pre
vinguts d'aquest requisit, els serà decomisat el gènere. 
= Solament tiurlran dret a presentar llurs talonaris 
dels albarans, per a ('SSer segellats per la Direcció del 
Mercat Central, els comerciants que figurin en el cens 
de majoristes a què es refereix l'apartat primer. = 

VII. Per la Direcció del Metcat Central serà tramesa, 
al cap dels Serveis de recaptació, una relació dels ma
joristes que figurin en cl cens, perquè, per les depen
d<_\.ncies de les respectives c.ol-lectes, puguin practicar-se 
leR comprovacions necessàries. = VIII . Per cap con
cepte es permetrà la transgressió d'aquestes disposi
cions, i als uúract.ors els serà imposada, pel Conseller 
Regidor de Ptoveünents, una forta sanció, la qual 
consistirà, segons la importància del fet, en w1a pe
nyora, que podrà ascendir fins a la quantitat de t ,ooo 
pessetes. = IX. La Direcció del :\Iercat Central podrà 
requerir l'ajut dels zeladors d<' Prmceiments, el del per
sonal d'Arbitris i dels agents de la Policia Urbana, per 
tal que, tots plegats i cada u, en llur comesa, tinguin 
cura del compliJ.nent de les presents bases. = Bascs adi
cionals. - a) Els gèneres procedents de provincies que 
siguin transportats directament per carreteres, estaran 
exempts, en passar per les col-lectes, de la presentació 
de l'albarà a què es refereL~ la base segona, sempre que 
el destinatstri figuri en el cens de majoristes que es cita 
en la base primera. = b} S'autoritza la Comissió Consis
torial de Proveïments perquè, en endavant, pugui dictar 
les disposicions per a la rn.illor aplicació dels acords rela
cionats amb el règim d'entrada de fruites, verdures i 
hortalisses a. la nostra citttat, sempre que no represe11ti 
una modificació del règim acotclat per la Comissió de 
Govern Municipal, del 3 de l 'actual, en el qual cas opor
tunament haurà d'ésser sotmès a superior $aució. = 
e) Quant a l'assenyalament dels drets d'entrada de cou
sum per a les cebes i alls secs, que passi a la Comissió 
d'Hisenda. Aquestes bases començaran a regir a partir 
del dia 1.r d'agost. (Pou aproyat el dictamen n.rnb una 
esmena del senyor Sagarra, interessant que es suprimei
xi l'extrem ciJ.1què del dictamen.) 

CIQCULACió I POLICIA URBANA 

Modificant en el que calgui les disposicions que re
gulen el sen·ei públic d'auto-taxis, suprimir la tarifa 
especial pels sen·eis contractats al port, els quals es 
prestaran en endavant d'acord amb les tarifes ordinàries. 

POLíTICA SOCIAL, EST ADtSTICA 
I CENSOS 

Fon llegit nu dictamen proposant que, amb la Ulà

ximn urgència, es faci un esturU de tots aquells edifici~ 
ocupats per dependències de l'Estat i pels quals es paga 
lloguer, i que podrien ésser substihüts per edificis de 
nova planta a construir en les condicions establertes 
en la llei dictant normes per a remeiar l'atur involun
tari, del 25 de juny del1935, i que. en aquest fi, s'efectuï, 
per a concórrer al concurs obert pel J'tfinisieri de Tre
ball : .·1) rn estudi tècnic, econòmic i financer sobre 
Ics construccions que podeu ft>r-se per a substituir els 
locals pels que avui es paga lloguer; i B) El projecte i 
pressupoRt de les esment:ules construccions; i, cu rela
ció amb el s.-mejament de la barriada compresa entre 
el Portal de Ja Pau i eJ carrer Xou de la Rambla, que 
es facin les gestions necessàries prop de Ja Jtmta dc 
l'Atur per a l'aplicació MJ darrer paràgraf de l'art. 15 
de Llei. (F.s donà compte d'wta proposició dels senyors 
Coll i Rodés, Yiza i JaUlllar, interessant que s'acordés 
autoritzar l'Alcaldia per dirigir atenta comunicació al 
senyor Ministre de Treball, en qualitat de President de 
la Juuta Central contra l'Atur Forçós, amb el prec 
que es digni interessar d'aquesta que els terminis que 
assenyala la Llei d'Atur Forçós s'ampliïn un mes més, 
perquè pugui aquest Ajw1tament cmnparèixer als co¡1-
cursos fins am convocats, això és, d'edificis públics i 
els compresos en l'art. 4· t de la Llei, i que l 'autorització 
que s'intere.<;sa sigui de caràcter general, amb aplicació 
igualment a tols els concursos que, en endavant, pu
guin conYocar-se, de conformitat amb la Llei de refe
rència. =- Fou aprovat el dictamen amb la proposició.) 

PROPOSICIONS 

Foren aprovades les següents, signades pels senyors 
Consellers que es consignen: 

· t'na del senyor Codolà, interessant que es ralifiqui 
l'acord de la Comissió de GO\·em resolent que el Cousc
Uer senyor J<>St!p >I.~ Blanch pa..c:si de la Comissió de 
Cultura a ln Comissió d'Eixampla, i qne e! Conseller 
senyor Frederic Roda i Ventura passi de la d'Eixampla 
a la de Cultura i, en conseqüència, que passi a formAr 
part de la Delegació de l'Ajuntament, a la Juut:~ 1\Iuui
cipal d'I<;xpos\cions d'Art, el senyor Roda· i Vcutnro, 
en snbstitu<'ió del senyor Blanch, que fins ara hi ocupavP 
el càrrec ne Vocal. 

Del senyor So.ltor, perquè sigui clonat. el nom de 
~Manuel Durnn i Brul•> a uu dels Grups Escolars o ins 
titucions culturals d'immediata inauguració, que eu 
el seu dia designi la Conselleria Regidona de Cnlt.urn 
i la seva Comissió. 

Drls st>uyors Culilla i Roda i Yeutura, demanant que, 
a partir del dia I .r de l'últim trimestre d'engn:my, ~;;¡ 

pagtú la quantitat de 10,000 ptes. anuals, i abonar-los-hi 
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el corresponent a l'esmentat trimestre, j després, i suc
cessivament, la totalitat de la dità quantitat de Jo,ooo 
¡x·ssetes, en concepte d'obligació i ajut a la b.:nèfica 
institució Casa d'Infants Orfens i que, en endavant i 
a partir del pròxim Pressupost, o pròrroga i modificació 
de l'actual, es consigni la partida corresponent. 

Del senyor Ferreras, perquè per una sola vegada es 
prorrogui la llicència per dos mesos més, sense sou, a 
l'oficial tercer de l'Institut Municipal d' EstadísticR 
Bdunrd Carballo 

Del senyor Solet i Janer, demanànt que es po!ii en 
execució els dictàmens aprovats pel P le cousistorial t'U 

les session¡; celebrades el maig i juny de l 'any passat, 
en virtut. de proposicions presentades pel que sotasigua, 
relacionades amb la repressió de la blasfèmia a la via 
pública i de la pomografia en els quioscos de la nostra 
ciutat, d'acord amb la petició feta en les esmentades 
proposicions, les quals foren aprovades per unanimitat. 

Dels senyors Ulled i Coll i Rodés, interessant que sigui 
ratificat l'acord del 10 de juliol darrer, eu virtut del 
qual la Comissió encarregada de la revisió de la nume
ració i retolac·ió dels carrers de la ciutat quedà formada 
pels Consellers Regidors de Foment i Eixampla senyors 
Coll i Rodés i Jesús Ulled, respectivament, i pels Conse
llers Xavier Calderó, Josep ::\fatlteu, Agustl Culilla, 
Josep M.a Blanch, Lluís 1\Ln- Cascante i Portabella i el 
Vocal propietari de la Comissió d'Eixampla senyor 
Frederic Elias de Molins. 

Del senyor Bausili, interessant que es manifesti a 
la Junta Mi.xta d'Urbanització i Acasernament la con
veniència que, pel que fa referència a l'adquisició de 
lerrcnys amb destinació a un camp de maniobres, es 
proceòeixi prèviament a l'estudi de les compensacions 
a estipular entre el Ram de Guerra i l ' Ajtmtameut de 

Barcelona, de conformitat al que clarament es precep
tua eu el par:lgraf tercer, art. 6.è, del Decret del Govern 
cle la República del 2 de noventbre del 1931. (S'acordà, 
a més, que passés a la Junta Mixta d'Urbanització i 
Acasernament.) 

F.s donà compte d'una altra proposició, interessant 
que es donin per aprovats eis acords presos per la Co
missió de Govern, en sessió del dia 10 del proppassat. 
mes dc juliol, considerant legalitzada la situació actual 
respecte a totes les botigu.es del comerç al detall d'arti
cles de menjar, beure i cremar, els qnals es publicaren 
a la pàg. 493· (Fou aprovada la proposició, amb nua 
esmena del senyor Santacana, interefiSant que a l'arti
cle segon s'afegeixi el paràgraf següent : «AL'<i mateix 
podran ésser objecte de revisió totes les botigues obertes 
,amb anterioritat a la data del J .r de gener pròxim
passat, r¡uan les mateixes perjudiquin interessos pre
ferents o vulnerin d'tma manera manifesta les disposi
cions vigents i no hagin obtingut pernús d'obertura de 
l' Ajuntament.•) 

També se'n llegi una altra, signada pel Conseller 
Regidor senyor Coll i Rodés, interessant que la repre
scnta:ió de l'Ajuntament en la Comissió :llixta de Tre
c;oreria i Reforma, estigui constitnlda, tal com es preveu 
en el contracte de Reforma, per cinc Consellers, que. 
seran els cinc primers dels que en el seu dia foren de
signats per a aquesta comesa pel Ple municipal. (S'hi 
presentà una esmena, signada pels Consellérs senyors 
Viza, Coll i Rodés i J aumar, en el sentir que els vocals 
qne formaran la Comissió Mixta de Tresoreria i Reforma, 
seguin els senyors Ullecl, Jaumar, Coll i Rodés, Viza i 
Torras, i suplents d'aqnests, els senyors Matheu, Mar
tinell, Bausili, F uster Fabra i CarandeU. = Fou apro
vada la proposició juntament amb l 'esmena.) 

Assumptes regla·mentaris aprovats 
Per les respectives Conselleries Regidories ban estat 

aprovats el!\ assumptes reglamentaris que tot seguit 
es relacioneu, en compliment de l'autorització que els 
fou atorgada per la Comissió de Go•ern eu sessió del 
ro de maig del 1935. 

De l'li al 17 de novembre 

EIXAMPLA 

OBRES PÚBLIQUES 

Atorgar pennís per a r econstruir voravies, i con
cedir-los, a més, les corresponents quantitats, en 
concepte de cooperació, als senyors que s'esmenten: 
A J oan Castellet, a. la casa n. o 17 del carrer de Ta
pioles; a J oan Olivella i Saumell, en r epresentació 
de Prancesc Padrell, Raru.on Pous i Oms, J . Hosta 
i BeiJpuig i Joan :Mondon, a les n.s 56 de l'avinguda 
de Gaudí i carrer de Castillejos, n .0 69 del de :Mun
taner, 67 i 67 bis del mateix carrer, i n.8 157 i 159 de 

l'avinguda de Francesc Layret; a Angel Faisà i Carriou, 
en representació de Joan Ballart, a la n. 0 9 del del 
Príncep Jordi; a Joan Ciscar i Cardona, en represen
tació dc :i.\[aria Ric art, a la n. o 287 del de la Indepen
dència; a Francesc Figueras i Monné, en representació 
de Pere Ribera, u la n.s 41 i 46 del del Béjar; a Joaquim 
Cumellas i Frdnquet, a la n. o 246 del de València, i 
a E. i F. Escofet, en representació de Manuela Gil 
i Escolà, a la n.0 so del d'Auziàs March. 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els perm.isos següent s: 
A A. Rovira, per a constntir una tribuna a la casa 

11.0 131 del passeig de Garcia H ernàudez. 
A r... Salisachs, per a construir un J?iS a la casa 

n. 0 593 dc l'avinguda de les Corts Catalanes. 
A C. Martí, J?et a ampliar un pis i addicionar-ne 

quatre a la casa n. 0 Ilo del can:er de Claris. 
A E. i B. de Quirós, per a ampliar u n cobert a la 

casa n.0 110 del carrer de Lepant. ' 
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A J . Garcia, per a coHocar una biga a la casa n.0 5 
del carrer de l'Aviació. 

A A. Boneli, per a modificar un portal a la finca 
11. 0 14 de l'avinguda de M.istral. 

A J . Esteva, per a enderrocar l'edifici de la casa 
u .0 334 del carrer de Castillejos. 

A J. Roherich, per a instaHar una vàlvula de re
gistre a la casa n. o 4 del carrer de Casanova. 

A C. Abarca, per u reparar l'arrebossat de la casa 
11.

0 75 del carrer de Viladomat. 
A G. Batlle, per a construir una paret de tanca a 

la casa n. 0 6I del passeig de Gràcia. 
A 'l'. Cases, per a arrepossar els baixos de la casa 

n. o r95 del carrer de Villarroel. 
A P. Casanovas, pet a construir un sostre ·a la casa 

u. 0 23 de la ronda de la Universitat. 
A S. Gisbert, per a construir una tanca de pre

caució a la casa n.s 112 i rq del carrer de la Diputació. 
Al mateix, per a reparar les llosanes de la casa 

11.
0 273 del carrer de 1!allorca. 

A J. Ser erols, per a reparar la solera de la casa 
n. 0 34 del carrer de la Font Honrada. 

A S. }[aosana, per a reparar dues tribunes a la 
casa n .0 226 del carrer de ,Yalència. 

A A. Castell, per a ampliar un pis a la casa n.0 75 
del carre1 del Vallès. 

A T .. Maqneira, per a construir uns embaus a la 
casa n. 0 105 del passeig de Gràcia. 

A A. Mora., per a repatar ampits a la casa n.0 358 
del carrer d'Aragó. 

A E. Casterad, per a e-andar la balustrada de la 
casa n. 0 .p del carret d'Auziàs Marcl1. 

A J . Canas, per a construir un pis porteria eu una 
finco. del carrer del Dos de maig. 

A S. Salvador, per a _construir una pa1 et de tanca 
en un local del carrer de Paris. 

A M. Farré, per a enderrocar embans a la finca 
n. 0 455 de l'avinguda de les Corts Catalanes. 

A J. Suñé, per a cttdertocar tribunes a la casa mi
mero 62 del carrer de Balmes. 

A J. Jorba, per a coHocar dos plafons a la . casa 
11.

0 7 r del carrer de PtoYença. 
A A. Mestre, per a reparar els espiralls de la casa 

n. 0 12 del carrer de París. 
A R. Mestre, per a modificar l'obertura de la casa 

u. 0 393 del carrer de València. 
A J. Torruella, per a enderrocar un edifici al carrer 

de Floriclablanca. 
A F.. Prouchtroan, per a constrnir una galeria a 

la casa n. 0 47 del carre1 de Làuria. 
A J. Puigventós, per a substihúr les lloses de la 

casa n.0 14 del carrer de Vallhonrat. 

Per a construir cases : A J. Palà, en un solar del 
carrer de la Travessera de Gràcia; a R. Gimeno, en 
un altre de l'avinguda de Francesc Layret; aJ. Ausachs, 
~u un del carrer de la Igualtat; a L. Catalan, en uu 
dels carrers d'Aragó i Enamorats; a F. Bernal, al n.0 r4 
del d'Amposta; a S. Auton, en un dels de Luchana 
i Còrsega; a D. Mas, al n. 0 13 del deRogent; a J. Simó, 
en un del de Sant Jordi, i a ~r. Viladamat, en un pas
satge particular que té entrada pel carrer de la In
dústria. 

Per a construir coberts : A P . Soulera> eu una finca 
del carrer de Bach de RoÇI.a; a J. Balagué, eu una altra 
del dels Almogàvers; a :M. Sanjurjo, a la n. 0 r34 de 
l'avinguda de Francesc Layret; a M. Boné, a la nú
meros 285 i 287 del de Marina> i a D. Salla, en una del 
de Luchana. 

Per a practicar obres de reforma i ampliació : A 
E. Pomés, a la casa n.'? 43 del carrer del Comte d'Urgell; 
aJ. Maymó, a la n. 0 270 del de Balmes, i aP. Costa, 
a l 'assenyalada awb el n.0 132 de l'aYinguda de Fran
cesc Layret. 

Per a addicionar pisos : .\. ~r. Pons, a la casa n.0 91 
del carrer de Castillejos; a J. Comet, a la n . 0 94 de 
la carretera de la Bordeta; aJ. Canal, a la u.0 59 del del 
Rruc, i a R. Flotats, en una de l'avingudSt d~ Francesc 
Layret. 

Per a practicar obres interiors : A J. Botey, en 
uua casa del carrer de Ganduxer; a J. Carreras, a la 
n. 0 225 de l 'avinguda de les Corts Catalanes; aP. Galtés, 
a la n. 0 257 de l'esmentada a\inguda; a J . .F. Rotg, 
a la u .0 13 de la ronda de la Universitat, i a 1\t. Arús, 
a la 11.0 260 del carrer del Consell de Cent. 

Per a reparar cobertes : A R. Pagès, a la finca 
n. 0 rg del carrer de la Bruixa; a C. Herrero, a la mi
mero 308 del de la Diputació; a J>. Rivière, en m1a 
del de Martí Vilanova; a Arañó i C.a, a la u. 0 125 del 
de la Llacuna, i a J. Canaleta, a la n.0 159 del del 
Consell de Cent. 

Per a pintar façanes : A J . 1\Iiquela, a la casa nú
mero 126 del carrer de Floridablanca, i a J. Escarré, 
a la 11. 0 105 del de la Creu Coberta. 

Per a reparar soleres : A J. Carreras, a la casa n. o 4 
del carrer de València; a A. :ll!estre, a la n.0 62 del 
passeig de Gràcia, i a J. Farriols, a la n. o 333 del de 
\' alència. 

Per a arrebossar façanes : A F. Soler, a la casa 
n. o 233 del carrer de Castillejos; a J. Grau, a la n. 0 26 
del de Sal,•à, i a C. 1\Iascaró, a la n.0 123 de la rambla 
de Catalunya. 

Pe-r a rebaixar voravies : A P. Costa, a la casa 
n. 0 132 de l'aYinguda de Francesc Layret, i aJ. Pascual, 
a la u . o 53 del de Feruando Poo. 

, 



Publicacions • 
1 disposicions oficials 

J<~n el diari oficial que més avall s'esmenta han apa
regut, eu les dades que s'assenyalen, les insercions d'in
terès municipal que l1i són relacionades: 

BUTLLETí OFICIAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DrA 26 OE NOVJ,)JBRE. - Anuncia que estarà de ma
uifest al públic, per un tenuini de quinze dies, el pro
jecte dc noves clefieièueiès de consignació addiciouant al 
projecte dc suplement dc crèdit per transferències apro
,·at per la Comissió de Go\·ern ~Iunicipal en sessió del 
dia 28 d'agost dan·cr. 

-·Publica uu edicte rdacionat amb un expedient 
d'obligament que instrueb: 1'.-\.gència Executiva al 
deutor <;as par Bragadó. 

nu ~~. - .\nuncia aJ públic ]a subhasta rdatÍY3 
a Ics ohn.-s dc r;;¡paració del sen·ei sublerraui de la 
plaça d'Urquiuaoua, sota el preu de 44,56ï'2ï ptes. 
L'acte s,· celebrar?! a les Cases Consistorials el dia 20 

del proper mes dc desembre. 

DrA 28. Significa els acords de la Comissió de 
Go\·ern d'exposar a informació pública, per un termini 
ric vint dics, els projectes cle numeració a1o; carrers de 
t;Ómcz dc Vaqucro, Diputa<:ió (tros comprès entt·e el 
dc J<epant i l'avinguda clel !Catorze d'abril) , Josep 
Nonell i Cl'!attí .MatooB. 

J)JA 30. - Anuncia que ,Ja :Comis·sió de Govem 
Municipal prengué l'acord de treure a públíca sub· 
lw~ln el subministrament de Uet a l.a Casa de Mater
nologia. 

·-·Significa que s'obre a informació pública, per 
un termini tle vuit dics, el projecte de numeració dels 
carrer:; dc ~abí d' .\rana, Guitart, Taquígraf Garriga, 
J,>aqnim Rovira, l'au Sabater, Estévanez, Carrancà, 
Collit..:,; dc .Bell-lloc, :\Ionestir, .:Balmes i JPlaça de Joa
quim Folguera, passeig de .Maragall, carrer de la Gar
rotxa, •llncnos \ires, Pau .-\l.>ina, Puiggarí, )!oli ns de 
Rei, lldra \', del Pla d'Eixampla, i Concepció Arenal. 

- Publica una pro\'idència declarant incursos en 
l'obligament d'únic grau a din~rsos deutors per l'ar
bitri sobre espectacles públics i per multes, dels dis
trictes mtmicipals V, VII i VIII. 

Noticiari 
ACTES ALS QUALS HA ASSISTIT 

EL SENYOR ALCALDE 
O BÉ HI HA ESTAT REPRESENTAT 

1>1,\ 2 m·: :-IO\'EMiliU,. - El senyor Alcalde delegà la 
sem representació en el Conseller senyor Fredet ic Frí
gola per assistir a I 'enterrament d'un neit pertanyent a 
un Crup 1~-;colar, que morí d'accident. 

lltA 3. - El senyor Alcalde delegà la se\·a represen· 
tacib en el C'on,;cllcr Delegat senyor Fraucesc A. Ven
drell per assistir als Jocs Florals que tingueren lloc a 
l'Orfeó dc Sants. 

D!J\ 6. - W senyor Alca1de delegà la seYa represeu
tacib en el Conseller Delegat senyor Albert dc Quintana 
per assistir a la inauguració de la Secció de Floricultu
ra del Foment d'Horticultura. 

D 11\ 7.- El senym· Alcalde delegà Ja seva rcprcscn·· 
tnció en el Com~cllcr senyor Adolf Coll i A bert per assie
tir a la reunió que celebrà l'All Patronat de la F ira de 
Hnrcclo11a. 

D i t\ 12.- El senyor Alcalde delegà la sent t·cprescn
laci6 eu el Conscllet Regidor senyor Jesús Ulle•.l per 
assistir a l 'enterrament del senyor Joan Lladó i Vallès, 
Tinent d'A lcalde que fou d'aquesta ciutat. 

DJA 14.- El senyor Alcalde delegà la seYa represen
tació en el Conseller senyor Francesc Tillon per assistir 

a la conferència dc la inauguradó de la temporada con
sagràda a la celt:bració del tricentcnari de la mort de 
Lope dc Vega, que tingué lloc a l'Iustitut Francès de 
llarccloua. 

DrA 16.- El senyor Alcalde delegà la seva represen
tació en el Conseller delegat senyor Albert de Quintana 
per assistir al repartiment de llibretes amb motiu de 
Ja festa dc Sant Martí, que ha tingu.t lloc a la plaça 
del Canonge Rodó. 

DL\ 17. El senyor Alcalde delegà la se\'a represen-
tació en el Conseller senyor Lluís G. ~I. .. Cascantc per 
a~sistir al repartiment de premis celebrats al saló 
d'actes dc l'Atenen Obrer, als alumnes que els obtingue
ren eu el passat cnr~ de 1934-35. 

DIA 2~.- W senyor Alcalde delegà la seva repre<:e1\
dó en el Conseller senyor Antoni i\fi.o;erachs per assistir 
al v11it~ Concert extraord inari tlel Programa set maual 
Ford, celebrat al Palau de la Música Catalana. 

l>JA 2'1 , - El senyor .1;\lcalcle delegà la seva repre
sentació eu el Com;cller senyor Lluís G. M ... Cascault: 
per assis tí r al ll iurament ofi cial dels cotxes, tricicles i 
material ortopèdic de l'Associació Catalana d'Ju,·àlids . 

DrA 28. -El !\enyor Alcalde delegà la seva represen
tació cn el Conseller Regidor senyor Ramou Coll i Ro
clé;; per assi!ïtir a la .;essió inattgural de curs de l' Acadè
mia de Jurisprudència. 

Imp. Casa de Caritat 


