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Comissió de Govern _ Municipal 
.... 

Fou celebrada sessió ordinària el dia 4 de desembre, 
sota la presidència de l'Alcalde interí, senyor Fran
cesc dc S. Jaumar de Bofarull. Hi assistiren els Cone:;e 
llers Regidors senyQrs Jesús Ulled i Altemir, Ramon 
Coll i Rod~s, Joan Bta. Viza i Caball, Josep Farrero i 
Viu, Andreu Bausili i Sanromà i Francesc Sautacana 

ROlllCU. 

S'hi adoptaren els acords següents : 
Aprovar les actes de la sessió ordinària de la Co

missió de Govern del dia 27 de novembre i de les ses
sions c.."traordinàries de la pròpia Comissió dels dics 
18 i 29 del referit mes. 

- A tesa la peremptorietat amb què iou sol:licitat 
el dictamen dels lletrats Jesús Sànchez i Diezma i 
lllai Pérez, sobre la procedència o no dc la proposta 
sotme..c;a a la Comissió de Govern Mmlicipal per la il
lustrc Comissió d'Eixampla, i tenint en compte la 
ycrtència d'un procediment judicial de tramitació avan
çada sobre el tal assumpte, interessar .dels anomenats 
lletrats que tinguiu a bé remetre l'esmentat dictamen 
amb ·la possible urgència. 

- AU·s que en el plet promogut per diversos pro
pietaris de la plaça de Catalunya, reclamant indem
nització dt:ls terreny:; ocupats amb motiu de la se\·n 
obertura, s 'ha presentat escrit per ambdues parts liti
gant..; interessant la suspensió del dit procediment ju
dicial, i a fi que aquest escrit surti els eJectes procc
dent.c;, gcstio11ar del procurador representant dels pro
pietaris n:clamant.c; que, amb la major urgència, re
cnbi dels ~cus representats la necessitat q11e es ratifi
quin en l'esmentat escrit, interessant la suspensió del 
cun; del procediment, i qtte amb la makixa urgència 
es 1'atifiqui també a l'Ajuntament eu la repetida sus
pensió. 

- Acceptar amb satisfacció la cessió que fa el 
Uonsorci de la Zona Franca, a l'Ajuntament. dc Rarce
lonn, dc 1 'edifici dc 1 'antiga cotxera de tram.-ies en
da\'!ll a la carretera dc Can Tunis i els terrenys exis
tents a la sc\'a part posterior fins al mar, sego11s pla 
que acompanya, per a I 'establiment d'uu Grup Escolar 
de yuit grans i un parntlari, tipus Escola de Mar, 

les quals finques pertanyen a l'esmentat Consorci i es 
troben Uiur~s de cànegues ; i, eu compensació d'a
questa <'cssií>, disposar que s'eximeixi al Consorci de 
la Zona Franca de les quotes de plus-vàlua que li han 
estat liquidades, i que stuuen 745,441'35 ptes., en aten
ció, lant a les finalitats de caràcter públic que realitza, 
com el fet que les finques i institucions que posseeix 
hauran de revertir a l'Ajttutament, i, a la vegada, 
clonar una mostra efecE\'a de remerciament per la ces
ci6 a què fa referèneia aquest acord. 

- Resoldre, amb referència a l'arbitri sobre el va· 
lor dels solars, estiguin o no edificats, que les declara
cions que siguin formulades pels propietaris, a l'ob
je<'tc d'acreditar 4ue teuen construida la voravia cor
responent cu tota la seYa línia de façana i amplada, i 
que, per lnnt, tenen dret a la rebaL~a d'una cinque1111 
part del tipus d'imposició. segons acord pres pel Ple 
municipal els dies 19 i 20 de noYembt·e del 1935, vagin 
t'eintcgrades amb Ull <;egeU municipal de o'25 ptes. 

- Donada lectura d'un acord de la Comissió de 
Govern del 12 de setembre proppassat, que diu : «Que, 
accedint al que ba estat demanat eu compareixença, 
per Rosa Pujol, inquilina desnonada per aquest Ajun
tament del pis primer dc la casa n.0 13 del carrer de 
Xuclà d'aqu~ta ciutat, expropiada per aquesta Corpo
ració tnunicipal per a I 'obertura i perllougació del car
rer de Fortuny fins n la Rambla, li sigui concedida la 
indemnització d\! x,soo ptes. pels perjudicis que li 
nca,..,iona d desnonament de l'esmentat pis que ocupa, 
amb càrrec la susdita despesa de 1,500 ptes. a Fons 
cspèdals, reintegrable tan bon punt s'aprovi el nou 
Pressupost cxtraorrlillari, de conformitat amb l'in{orme 
del senyor interventor municipal», s'acordà que, rect!
fic¡lllt 1 'nlludit acord, sigui aplicada aquella despesa 
RI Pressuppst extraordinari del carrer de Fottuny 
(n-1.•-2.~). 

- Fou llegit un dictamen de la èomissió de Go
vernacil>, l'últim extrem del .qual, o sigui el que es 
refereix a l'abonament de 1a paga del mes d'abril, va 
('Sf;Cr aprovat en sessió de la Comissíó de Govern Mu
nicipal del 13 de novembre d'enguany, proposant: 
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d'er majoria de vots dels senyors Culilla, Roda, So
ler, Farreras i Blasco, atenent-se a l'informe favorable 
dc la Comissió d'Hisenda, proposar que la pensió a les 
dues òrfenes del cap de ::\egociat Tesifó Sànchez i .Mau
zano, ascendeixin a la tercera part de l'haver regula
dor, i computant-li 2,500 ptes. en concepte d'emolu
ments ; i per minoria, constituïda pels Consellers se
nyors nassols, Tiffon, Lleó i el President, atenent-se 
al que preceptua 1 'art. 106 del Reglament General 
d'Empleats del 30 de juny del 1925, i en la vuitena de 
les disposicions finals del Yigent Reglament, es pro
posa concedir a Rafael Sànchez i Manzano, com a tutor 
dels menors Dolors i .l\Iaria Gador Sàncbez i l\1a11-
zano, Mfenes dc l'esmentat cap de Negociat, la pensió 
equivalent a la tercera part de l'haver t·egulatlor, o 
¡;iguí 3,240 ptcs. amtals, amb càrrec al cap. I, art. 2.n, 

part. s. a del Pressupost vigent, i, a partir del dia x.r de 
maig darrer, i mentre conservin l'estat de solteria ; 
com aixi mateix sc li aboni la paga del mes d'abril 
proppassat en què va morir el causant .• (S'acorúà con
cedir l'orfandat que es demana.) 

- Atè.-; el C.'ts especial que es proposa en el dicta
meu dc la Conselleria Regidoria de Governació, rela
tiu als orfès del que fou cap de Xegociat d'aquest 
Ajuntament, TesHó Sàncbez, independentment del sus
dit dictamen, però fent-se e.xtensiu al cas de què es 
tracta, concedir 1,200 ptes. a l'any al major dels orfes 
dc l'expfl-ssat funcionari fins que acabi la carrera que 
cursa, o, en tot cas, fi1ts a cinc anys, donades a la 
persona que tingui la representació legal del susdit 
Jllellor. 

- Donat compte d'tm acord de la Comissió dc 
Govern del 12 dc setembre proppassat, que .diu : cQuc, 
accedint al qnc ha estat demanat en compare\,.xença, 
per Augela Batlle, portera desuouada per aquest A.jttt1-
tamenl clc la portetia dc la casa 11.0 13 del carrer de 
Xuclà d'aquesta ciutat, expropiada per aqnesta Corpo
ració municipal per a l'oberhtra i perllongació del car·· 
rcr de Fortuny fins a la Rambla, li sigui concedida la 
iudcmuilzaci6 de I,ooo ptes. pels perjudicis que li oca
siona el desnonament dc 1 'esmentada porteria que ocu
pa, amb càrrec la dita despesa de I,ooo ptes. a Fous 
especials, reintegrable tan bon punt s'aprovi el ltOU 
Pressupost extraordinari, de conformitat amb l'm
fonne del senyor interYcntor municipab, s'acordà que, 
rectificant l'acord esmentat, sigui aplicada la despesa 
de què es tracta al Pressupost e..'traordinari del carrer 
clc Fortuny (n-t.•-~.•). 

- Es llegí un dictamen de la Comissió de CoYer
nació, proposant : cDe conformitat amb les conclu
sions formulades pel Conseller instructor, sobreseure 
l'expedient instruït contra l'aprenent de segona de 
matancer Joan Comas i Vergés, essent-li aixecada la 
:;uspcm;i6 d'emplen i sou que sobre ell pesava, a par
tir de l 'aprO\'ació del present acord, Seltse, però, que 
percebi Ics quantitats que ha deixat de cobrar durant 
el temps eu què no ha prestat servei.~ (Fou apro\·at, 
nm h 1 'aclariment que 1 'interessat cobri eles del elia que 
començà a prestar servei.) 

- Nomenar la Comissió encarregada de solUcionar 
l'(lssumple de l'arbib·i municipal sobre el valor dels 
solars edificats i sense edificar. que es resolgué dc¡;ig
naria la Comissió de Govem municipal, per acord del 
Ple del 19 de novembre del 1935, en el sentit que for
min la susdita Comissió quatre senyors Consellers, els 

quals representaran els Partits politics Ceda, Lliga 
Catalana, Radical i Agrari ; i, eu aquest sentit, que 
s'oficiï a cada un dels caps de Minoria d'aquells partits 
perquè manifestin la persona que designen, amb el beu 
entès que la presidència de la Comissió recaurà en 
aquell que tingui major graduació consistorial. 

-Es donà compte d'tm Decret de l'Alcaldia, del 3 
del corrent, qut! diu així : cEn compliment del dispo
sat pel Jutjat d'instrucció n.0 7 d'aquesta cintat, Se
cretaria del senyor Josep G. Costa i Alveró, del 2 dt!ls 
corrents, ell mèrits de sumaris que s'instrueixen per lc
sious i danys per l'esfondrament d'obres en construc
ció al carrer de Còrsega, n.• 5~3 i 5~7. viüc eu dispo
sar que els senyors VUascca, Jara i Jordan, caps de 
Sen'cis tècnics els dos primers i del Cos dc Bombers 
l'últim, procedeixin a l'enderrocament dc la part de 
les dites construccious que ame-nacin perill de caure, 
posant--se d'acord per a coordinar els eleme11ts de què 
disposen.• (S'acordà ratificar el Decret de l'Alcaldia 
r(;spectc l'cndetTocament de les construccions de què 
s'hi parla.) 

- Prestar I 'apro,·ació a un dictamen formulat per 
la Comissió d'Eixampla i Ja Conselleria Regidoria de 
Foment, proposant que sigui abonat a Josep Llevat i 
Halada I 'import de les certificacions 1 relacions valora
des que sumen 207,790'05 ptes., pel que es refereix a 
la contracta dc construcció de clayegueres i altres obres 
accessòri<.:s als carrers de Victòria, Calaf, La forja i d'al
tres de la zona dc Sant Gervasi; H4,316'sr ptes., per 
la contracta de construcció de clavegueres als carrers 
dc Copèrnic, Tarrago11a, Sant Hipòlit i d'altres de la 
zona d'Eixampla, i 7,743'62 ptes., per la contracta de 
pavimentació dc l'aYinguda de Gaudí, entre els caners 
de Marina i Provença, les quals certificacions i rcla
cious valorades obren ja en la Intervenció degudame11t 
tramitades i pendents de pagament; que l 'aboni, ta111· 
bé, l'import dc t90'9o ptcs., conesponent a tma certi
licació dc reconstrucció de paviments ; que e.; ptoce
dcixi a la devolució dc les fiances constituïdes per Jo
sep Llevat, per a respondre del compliment de les con
tractes a què fa referència el primer e.'trem, d'import, 
rcspccti\·amcnt, 33,644'40, 22,629'68 i 11,752'30 pesse
t~s; que continuï retinguda la fiança, d'import pes
setes 32,500, constituïda per a respondre de la con
trada relativa a l'obertura i urbanització d'una Yia 
d'enllaç entre el passeig de l\Iaragall i el de Fabra i 
l'uig, i una altra. entre el carrer .de Pi i 1\Iolist i la 
carretera cle Cornellà a Fogars de Tordera, i resultant 
el senyor Llevat i Balada, en mèrits de la contracta de 
prestació dc scn·eis de personal i subministrament de 
material!\ que fou rescindida per l'Ajuntament, deu
tor a aquest dc Ja quantitat de 305,900 ptes., import de 
Ics penyores que li foren imposades, i havent de con
tinuar retinguda també la fiança de 96,408 ptcs. que ga
rantitza les respousabilitat.,c; de la contracta, les quals 
encara que discnlides, té péndent.o; amb l'Ajuntament, 
que f\c'l requereixi per tal que reposi la diferència en
tre J 'import de Jc,~ ccrtificacioi1s i relacions valotadcs 
relatives a la contracta dc prestació, que ascendeix a 
197,0Ib'o2 ptcs., i el dc les penyores que li foren im
posa,cles en qnantitat de 305,900 ptes., o sigui la .:;uma 
dc ro8,889'98 ptes., i que se l'adverteixi que el paga
ment de les certificacions valorades a què -fa referència 
l'extrem primer, quedarà supeditat a la reposició de 
l'esmcutada diferència. 
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GO~ER.NACiú 

CEXTRAL 

Abonar, des del dia r.r de setembre darrer, i per men· 
tre cousen·i el seu estat de solteria, a Assumpció Bauach 
i l'cralla, filla, soltera, del paleta jubilat ~fique] Ha· 
uach i Vidiella, Ja pensió anual, d'import r,126'66 ptes., 
awb càrrec a la part. 5·" del Pressupost vigent, i la paga 
del mes en qnè va morü· el causant. 

-Disposar que Josep Gavaldà i Castany, que ac
lnnlmcnt pn:-sta servei a l'lnstitut Mimicipal d'Estadis
ticn, passi a prestar-lo a l'Oficina 'Municipal del Dis
tricte JIJ, i qne l'escrivent Franêesc Basi i Rutllau, que 
presta servei en aquesta última oficina, passi a pres
tar-lo a l'Institut lVfunicipal d'Estadística. 

-Transferir, a favor de Concepció Sàuchez i Gar
cia, filla, soltera, de l'aforador de primera, jubilat, 
l'erc Sànchez i Garcia, i per mentre conservi el seu 
estat dc solteria, Ja pensió que Yenia percebent la seva 
marc, Antònia Garcia i Ortiz, i la paga del mes qu~ 
''a deixar dc cobrar l'esmentada pensionista. 

- Disposar que el dellueant de segona Ferran Sàl
\'Ïa i Sagrera, que actualment presta servei a 1' Agrupa
ció d'Enginyeria Industrial, passi a prestar-lo al Ser
vei de Circulació de l'Agrupació de Vialitat. 

- Resoldre que l'cscrh·eut Valentí Creus i Bus
qucts, que actualment presta sen·ei al Xegociat d'Ar
bitris, passi a prestar-lo a l'Oficina Municipal del Dis
tricte Vll. 

HIGIENE I SANITAT 

Treure a Subhasta el subministrament de diferents 
articles (l'alimentació per a l'Hospital de l']isperança, 
la Clínica d~ Psiquiatria, l'Hospjtal d'Infecciosos j Ja 
Casa de 1\Iaternologia. 

-Aprovar els comptes següents: 
De les despeses relatives al sosteniment de la infer-

1ncria i restaurant de la Casa de Matemologia, cor-. 
respo11cnt al mes de setembre, d'import r,s8r'7o ptes., 
que s'aplicarà a la part. 265 del Pressupost vigent. · 

Del material i llet subministrats a la Casa de Mater
nologia, durant els mesos d'agost i setembre, d'import 
13,801'70 ptes., que s'aplicarà a la part. 263 del Pressu
post vigent. 

Del t;ubministrameut de patates per al consum de 
l'Hospital d'Infecciosos, corresponent als mesos de 
gener a agost, d'import 4,884'10 ptes., que s'aplicarà a 
la part. 232 del Pressupost vigent. 

Dc les despeses de manutenció dels malalts de l'Hos
pital dc l'Esperança, corresponents al mes d'agost, 
d'import 22,131'04 ptes., que s'aplicarà a la part. 254 
del Pressupost vigent. 

- Aprovar Ja relació justificativa de la inversió de 
6oo ptcs., lliurades pe.r tal d'atendre les despeses d'tm 
tlinar extraordinari servit als malalts de Ja Clínica de 
Psiquiatria amb motitt de la celebn1ci6 dè l'aniversari 
de la proclamació de la República. 

- Donat· 1 'aprovació a les factures de la casa Tor
rcro i Mas, corresponents als mesos de gener a abril, 
d'import total 1,797'30 ptes., que s'aplicarà a la par
tida 213 del Pressupost vigent, relatives a l'adquisi
ció de material destinat a la preparació i aplicació de 
la vacuna Calmette. 

-Tenir per aprm·ada la relació justüicativa de les 
factures que per a medicaments i robés per als ma
lalts de I 'Hospital )larítim d'Iniecciosos, ba presen
tat el seu administrador, i que importen la quantitat 
dc ro,362 ptcs., que s'aplicarà a la part. 232 del Pres
supost vigent. 

- Denegar la petició de Joaquim M.• Bofill, desin
feclor dc l'Institut 1\luuicipal d'Higiene, en ]a qual 
demana que li sigui douat el nomenameut d'encarre
gat tlc Ja Secció de Vigilància i tramitació dc tot el 
que fa referència als abastaments particulars d'aigua 
d'aquesta ciutat. 

CEMENTIRIS 

Admclre la retrocessió solicitada per Bonaventura 
Clolet. i 1\Iassià, del dret funerari sobre el columbari B, 
de classe cinquena, amb ossera, de la seva propietat, 
u.o 3155 lle la via de Sant Jordi, agrupació setena, ·del 
Cementiri del Sud-oest, i abonar a Ramon 1\lora i Goig, 
degudament autoritzat per l'esmentat senyor Clotet, la 
quantitat de 375 ptes., que li correspon, amb càrrec a 
la part. 199d del Pressupost del 1935. 

-Procedir a l'execució de les obr~s relati>es a l'a· 
cabament de Ja construcció dels grups asenyalats en el 
pla amb els n.• 122 i 123 del departament cinquè del 
Cementiri de Les Corts ; celebrar el corresponent con
curs privat per a adjudicar el servei, i aplicar la des
pesa, que importa la quantitat total de 14,827'22 ptes., 
a la part. 202 del Pressupost de l'any I935· 

ASSUMPTES GENERALS 

Aprovar els comptes de Ja Impremta de la Casa de 
Caritat, con-cspoueuts a la impressió dels u.• 3r, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 i 38 de la GASETA 1\IuNrèlPAr,, i aplicar llur 
itüporl a la part. 15~ del :Pressupost -vigent. 

-Accedint al qt1e interessa al Gremi de Serrallers 
i Ferrers de Barceona, concedir per al concurs d'a
prencnt6 d'enguany un premi de soo ptes., tal com 
s'ba fet eu anys anteriors, i aplicar la despesa a la 
part. 449 del Pressupost vigent. 

-Satisfer a Eh· ira l\Iarimon i Irurzum 1 'import de 
l'arrendament anual de la casa assenyalada amb el nú
mero u del carrer de Jaume Piqué, on estan installats 
els serveis dc Correus i Telègrafs de l'ex->ila de Sarrià, 
tal i com s'ha vingut fent des de l'agregació, i apli
car la despesa, que {'S de 2,4oo ptes., a la part. 419c del 
Pressupost Yigent. 

- Accedint al que interessa l'Associació Protecto
ra dels Infants, Ja Societat Espòrti-va POUlpeia, la Co
missió de la Festa 1\Iajor de Sant 1\Iarti (banda del Dis
tricte IX) i el C. d'E. Ibèria, concedir premis per als 
actes que organitzen, d'nn valor total 325 ptes., el qual 
s'aplicarà a 1~ part. 62 del Pressupost vigent. 

ASSISTÈNCIA ;MUNICIPAL 

Convocar una subhasta per al subministrament dels 
articles que constantment i amb u1ajor quantitat es 
consumeixen als establiments municipals que depenen 
dc la Comissió de Governació, i que són Asil del Parc 
i Colònia Industrial de Nostra Dona de Port. 
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OBRES PúBLIQUES 

Det;tinar la quantitat de 6,00o ptes. a l'adquisició 
del combustible destinat al servei de calefacció de les 
a~:pendèncics municipals, i aplicar la despesa a la rar
ticJa 95a del Pressupost vigent. 

- Encarregar el següent : 
A Sah·ador Coromina, la instaHaeió de dues estu

fes dc gas i dos rètols lluminosos al quarteret de Ja 
r.uàrdia Urbana del Districte VIII, per la quantitat de 
750 pics., que s'aplicarà a la part. 94b del Pressupost 
vigent. 

A Rafael Broto l'ampliació de: llums en els patis i 
portes el 'entrada del .Mercat de Gah·any, per la quan
titat dc 98o ples., que: s'aplicarà a Ja part. 94b dell:'res· 
¡;upost vigent. 

-Imposar u·na multa de so ptes. per cada un dels 
tres carros de Material de Construccions Piulachs ; 
dos, dc Francesca Coll, i un, de: Dolors Julià, que hau 
transportat terres del rebai..."" que s'està efectuant a la 
Via Laictaua, u.0 52. 

-Accedir a la petició de Josep )1." Roviralta i 
Alemany i Joan Capde\-ila i Donato, aquest en nom i 
representació dTralita. S. A., perquè les dues plomes 
d'aigua dc ~Iontcada anotades al Regil'tre Municipal 
d'(Tsuaris <l'Aigües de :\Iontcada, a uom del primer 
sollicitant, s 'inscriguin a fayor d'Uralita. S. A., actual 
propitària de l'immoble n.0 15 de Ja piaça d'Antoni 
Lòpez. 

- Atesa la petic;ió de Maria Teresa Almirall i Doré, 
ïuscriure a nom seu una dècima part indidsa de la plo
ma d'aigua dc Montcada que assorteix l'inm10ble DÚ
mero 8 del carrer Nou de Sant Francesc, a més de les 
vuit dècimes parts .que a nom de_ la sollicitant consten 
inscrites. 

- Procedir a la insta1laci6 d'u.n llum central al des
patx del Dispensari de Can Tunis, i destinar-hi la 
quantitat dc 90'97 ptes., que s'aplicarà a la part. 94b 
del Pressupost vigent. 

-Aprovar el compte de 1a Societat General d'Ai
gües de Barcelona, d'import 571'90 ptes., per la repa
ració de comptadors d'aigua de les fonts públiques de 
la Zona dc l'Interior duraut el mes de setembre prop
passat, i aplicar l'esmentada quantitat a la part. 187 del 
Press~post vigent. 

-Procedir a la instaRació de dos galzes pel llum 
de damunt Ja taula a l'Escola Nacional de Pàrvuls del 

·carrer dc Casaoova, n.0 72, i destinar-ni la quantitat de 
6o'68 ptes., que s'aplicarà a la part. 94b del Pressu
post ,.¡gent. 

-Donar l'aprovació als comptes de la Companyia 
Tclefònira Nacional, d'import 495'55 i 6,830'45 pesse
te!;, relatius al sen·ci telefònic interurbà de les Cases 
Com;istorials i dependències, corresponent al mes d'a
~ost darrer, i a 1 'abonament general del servei tele
Iònic d.urant. el me..<; d'octubre darrer, i aplicar els es
mentats imports a la part. 99 del Pressupost vigent. 

FOMENT 

OBRES PARTICULARS 

Imposar a Emili Munbrú una multa de x,ooo ptes., 
per no haver douat compliment a l'acord de suspensió 

del funcionament del motor que ve accionant en el ta
ller de metallü;teria establert al carrer de Sòcrates, 
n.o 35· 

- Ordenar el següent : 
A la Societat Anònima ~ominel, que procedei.xi a 

_retirar l'exisll:ncia de ceYuloide que, ea planxes t 

tubs, té magatzemat a la casa n.0 381 del carrer d'A
ragó. 

A i\Ietaqufmica Industrial, que procedeixi a posar, 
en les degudes condicions de funcionament, el cubilot. 
que utiliua i t.é iustaJ.lat a la foneria de ferro establerta 
al carrer de Ja Llcng11a d'Oc, 11.0 9, i també ele,~m· la 
xemeneia clel su~dit aparell. 

H ISENDA 

PRESSUPOSTOS 

Prendre esment tle la resolució del senyor Conse
ller de Finances de la Generalitat de Catalunya, per 
Ja qual és desestimada la reclamació de Unió Ràdio, 
Ràdio Associació de Catalunya contra l'Ordenança fis· 
cal n.0 33, anex al projecte de regularització de la 
pròrroga del l'rcssupost del 1934, pel quart trimestre 
d'enguany. 

- Assabentar-se de la resolució del senyor Conse
ller de Finances de la Generalitat de Catalunya, per la 
qual (s desestimada la reclamació de la Cambra Ofi
cial dc la Propietat Urbana contra les Ordenances fis
cals n.• 5, 43, 4:! i sr, auexcs al projecte de regularit
zació dc Ja pròrroga del Pressupost del 1934, pel quart 
trimestre d'enguany. 

- Donar-sc per assabentat de Ja resolució del se
nyor Conseller de Finances de la Generalitat de Cata
lunya, per la qual és desestimada la r~clamació dc 
RegJ; .lisfàltics, S. A., contra el projecte de regularit
:t.ació de la. pròrroga clel Pressupost del 1934, pel quart 
lrimest.rc d'euguar1y. 

-Prendre esment de Ja resolucíó del senyor Cou
seller de Finances dc la Generalitat de Catalunya, per 
là qual és desestimada la reclamació de la Ca1llbra 
Oficial dc la Propietat Urbana i de Joaquim Closa i 
Rovira coutra la regularització de la pròrroga, pel 
quart trimestre d'enguany1 del Pressupost del 1934. 

-Desestimar Ja instància de l'Associació d'Apa
relladors d'Obres de Catalunya, en Ja que soHicitaveu 
determinades modificacions en els Pressupostos Iuuni
cipals, per a posar-los de conformitat amb les dispo
sicions del Decret del 16 de juliol d'enguany. 

INGRESSOS 

Atesa la dcmauda cle la Companyia Telefònica Na
cional d'Espanya, representada per Lluis Alcaraz i 
Ota.ola, lliurar a l'esmentada entitat una placa nume
rada per a ttn can-ctonet que destinarà a l'explotació 
tclc[òuica ; seuse qüe hagi de satisfer l'import dc la 
referida placa ni pagar la ta..""~Ca anual de rodatge, en 
atenció a C6tar exempta de tota imposició municipal 
pels elements destinats a l'explotació del Monopoli. 

-De conformitat amp la demanda de Pere Puig
:.,,.rò:-;, tornar a Bonaventura Puiggròs i Borràs, germa
na del sol.Jicitant, la fiança de 1¡500 ptes. nominals que 
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ella havia constituït per a garantir la gestió del seu 
gennà com a administrador de primera classe, jn 
que aquesta no ~s necessària per al càirec d'inspector de 
t·outrol que exerceix cu l'actualitat. 

-Concedir a Francesc Trujillo i Arias el permis 
que sol·licita per a installar a l'aduguda de les Cort.s Ca
talanes, da,·ant dc la casa 11.0 638, uu aparell lluuuuós 
anunciador dc funciomuuent elèctric. 

-Desestimar la instància de 1\farii Xarau i Bor
ràs, en la part que afecta a la devolució de l 'import 
dels talons corresponents al segon semestre del 1926 i 
~111ys següents fi ns a la data, en concepte de la taxa 
sobre ca nalo11s amb referència a la casa u.0 r39 del 
cnrrcr d<C Yila.piscina, i que causi baixa l'esmentat con
cepte en el Padró dc l'exercici propvinent. 

-Declarar vàlid 1 'acte de la subhasta celebrada per 
a l'ari-cndalllent, por un termini de deu anys, del quiosc
estanc destinat a la venda de tabacs i efectes estaucats 
j nstallat a la rambla dels Estudis, enfront de ia casa 
11. 0 6, i, en conseqüència, adjudicar definitivament la 
r~rnatada a Pilar )!illan i Astray, únic postor, per la 
quantitat meusual dc 700 ptes. 

- Abonar, amb càrrec al capítol d'Imprevistos del 
Pressupost Yigent, a Josep Picart, encarregat de l'Estadi 
de Montjuïc, la quantitat de 499 ptes. perquè retribuèixi 
als interessats els treballs fets en hores extraordinàries 
per a la neteja de l'Estadi els 'dies 3, 4 i 5 de maig últin1, 
amb motiu dc 1 'espectacle automobilísti~ organitzat per 
la S. E. I. D. A., i el dia r2 del referit mes, amb motiu 
dc Ja celebració del matx de futbol Sunderland-Sele::ció 
Catalana. 

' PATRIMONI MUNICIPAL 

Aprovar el;; comptes següents : 
Del procurador de Madrid, Rupert Aicua, d'import 

total 7,224'57 ptc$., que s'aplicarà a la pa1i. 38 del Pres
!;U post vigent, pels seus drets i bestrets creditats eu di
ferent<> assumptes judicials de l'Ajuntament. 

De Joan C. d' Aigua~ri \'es i de Solà, d'import 1,050 

pessetes, que s'aplicarà a la part. 38 del Pressupost vi
gent, pels seus honoraris creditats com a advocat no
menat per l'Ajuntament per la defensa en 1 'iutt!rdicte 
interposat contra la Corporació municipal pel procura
clor senyor Nadal. 

Dels arquitectes Carles Martínez, Lluís )latoses 1 

Manuel Puig, d'import total 13,402'59 ptes., per llurs 
l10uoraris creclitats en el.dictamen de perits produït per 
ordre judicial en el registre declaratiu de maJor quan
tia seguit per Marià i Ramon Saus contra l'Ajunta
ment, i disposar que no ha\'ent-hi ~ousiguació eu el 
Pressupost vigent per a aplicar la referida suma, uigui 
consignada aquesta com a crèdit reconegut eu el proper 
que es formuli. 

De Josep Ignasi ?Yiirabet, d'import 665 ptes., que s'a
plicarà a la part. 38 del Pressupost Yigev,t, pels sens 
honoraris creditats en la se,·a ü~tervenció com a tècnic· 
clcsignat per la Comissió de Responsabí1itats 1)er intcr· 
' 'eHi r en els ;;nma ris in$truïts per l'Ajuntament amb mo
tiu cle les obres de l'Electro-Industtial de Terrassa, 
A. E. G., i Construccions i Paviments, en el brollador 
rcntral de l'Exposièió. 

De la Companyia d'A6segurances Omnia, S. A., d im
port 475 ptcs., que s'aplicarà a la part. 270 del Pressu
post vigent, p<!r la prima anyal de l'assegurança de res· 

ponsabilitat ch·il dc la camioneta destinada al sen•ci del 
Laboratori .Municipal. 

De les compau5;es Yascongacla de Seguros y Reasc-
1-{Uros La Catalana, The Xorthern Assurances Company 
i Assuraucc,; Cl:nl-ralcs. d'import total I,855'o6 ples., 
que s'aplicarà a la pa1-t. 418 del Pressupost Yigcnt p~:r 
h:s primes anyal::; dc I 'assegllrança d 'incent.lis de ks Ca
sC.'\ Cousistorials. 

Donar l'aprovació al compte justificatiu presentat 
per l'oficial t.erc~r del Negociat del Patrimoni Munici
pal l'. ntoni Olivares, d'import 1,ooo ptes., de les quals en 
for~n c;:;mcrçaclcs S74 per al pagament de les tlespc.-;es 
dc urets i'eals i honorari& al Regi:üre de la Propietat 
causades per J 'escriptura de redempció d'un cens ou e 
gravava la finca u.o T3 del ca1:rer de Xuclà, i disposar 
que el saldo resultant, dc 1~6 ptes., sigui iugressat a ln 
Caixa i\Innicipal. 

-Notificar als cstadanl.; de la casa n.0 21 del carrer 
dc l\Icnémkz i Pelayo, Francesc Combau, Francesc 
Guàrdia, ~faria Espallardas, Joan 1lollart, Eugeni Eche
\·arria, Eugeni Roca i Felicià Claret, que deixin lliu
res els local~ que ocupen en el termi11i d'un mes, per 
tenir d'ésser enderrocada la casa els locals de la qual 
ocupen, per a l'eixamplament del car:er de )feut:ndcl 1 

Pelayo, i qnc, pel ::\'egocíat de Patrimoni 1lunicipal, es 
procedeixi a interposar contra els nomenats llog:ttcrs 
les cot responen to; accions de desnonament. 

PI.VS-YALUA I 11ILLORES 

Imposar ln contribució especial clc millores als pro
pietaris beneficiats pet· les obres de coustrucció de cla
vegueres als carrers dc Sagués, entre la Trate~sem i el 
carrer dc Laforja ¡ Mariana Pineda, entre els d'Anugó i 
Oandnxc1· ¡ Lafurj~l, e11tre els dc Calvet i 1\Innlanet· ¡ 
Dominics, eles del dc Vendrell fins al seu acabament, i 
Tmvessera, entre el carrer de CalYet i el passatge de 
Casanovas. 

- Declarar exempta de Ja contribnció especial per 
millores la finca situada al carrer d'Agustí l\ülà, n.o 76, i 
desestimar les instàncies de Quinti .:\Iallofn~, quant fau 
refcrl-ncia a la finca n. o ïS de 1 carrer referit. 

-Accedint a la petició de Pere Bofarull i Guino
Yart, demanant acollir-se als beneficis de l'acord d'a
quest Ajuntament del 23 de maig del mateix any, pel 
qual es deixen en el 50 per 100 les qnotes primiti\'es fixa
ries en I 'cx¡>t!dicut dc repa1·timeut del 'iaducte de Vall
carca, es concedia el b per 100 de descompte a aquells 
propietaris que les fessin efectires durant el temliui de 
quinze dics hàbils, fer pagament de la quantitat de 
312'ót ptes., pagades dem&;. a càrrec al cap. XIX, arti
cle únic del Pressupost vigent. 

-Fer pagament de la quantitat de 6r'8o ptes. a 
l'arquitecte Sebastià Bonet i Ayet, com a meitat dels 
honoraris del peritatge tercer et1 l'expedié.nt per l'in
crement dc valor dc la finca n. 0 64 del carrer de Bèl
gica, propietat dc Dolors Bnrcuys i Ruscarous, i aplicar 
ln despesa a la part. 29 del Pressupost vigent. 

SOLARS 

E;ft•cluar clh·crscs J·ectificacions, anullacions i ba1xes 
en el Registre i Padró de l'arbitri sobre solars, sollicita-
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des algunes d'elles per Grcgòria Gràcia, Andreu )!olius, 
Rafael )lorcillo, )laria Brunat, Antònia Cuberes, Au
gels .:\Ioncunill, Francesc :\liró, Jóaquim )farsaus, Com
panyia Gc111::ral de Cotxes i Automòbils, Emília Santa
cana, Maria Simó. Enric Boix i Joan RipolL 

-Tornar, amb c.:àrrec al cap. XIX, article únic, del 
Pressupost vigent, les següents sumes, abonades imkgu
damcnt per I 'arbitri sobre el valor dels solars, estigmn 
o no edificat$ : A Clara Pey, 34'56 ¡ a Jaume Maria 
cl'Homs i Moreno, 165'85; a Delfí Sabadell, 24'85; a 
Lea Lanscau, vídua de Pineda, 161'68; a Joan Alemany, 
104'64; a Climent Guix, 209'51; a Josep Arbós, rcprc
sentaut d'Angel del Moral, 465'12 ¡ a Bernardí 11Iarto
rcll , 77'40 ; a Josep Vi gas, 31 '2u, .¡ a Pere J;spinàs, 35'43 
pet;setcs. 

11\!POSTOS DIRECTES 

Douar de baixa, dell'adró de l'arbitri sobre lloguers, 
els pisos que ocupen Lluls .Valls, Rosa Xadal, Jo;;epa 
Vilaseca, ::Miquel Ponseli, Dolors Frau, Jaume Bover, 
Joan Cordils, Uttls Famadas, Joan Baner, i Joan Fèlip. 

-Concedir l'exempció de l'arbitri sobre trasllat dc 
mobi<.'S .;ollicitada per Elvira Forges. 

- Donar de baixa del Padró de l'aròitri sobre tras
llat dc mobles el pis que ocupa Eleuteri Castany. 

- Concedir l'exempció de l'arbitri sobre trasllat dc 
mobles so!Ecitada per Joan Soler, Joan \'ila, Pau )[us
sous, Antoni .Bosch, Enriqueta Tarradas ~ ¡ AYclí Tor
ruclla. 

-Donar de baixa del Padró de l'arbitri sobre con
servació i uctrja del clavegueram els ta1ons estesos a 
nom dc Rosa Traugé, Francesc }"ontanals, Antoni .Pal
mes, l'erc Gorch i JYe¡·e Zanuy. 

- Donar de baixa del Padró cle l 'arbitri sobre sane
jament i neteja de la zona d'Eixampla els talo11s estesos 
n nom de Lluí~ Ulzet, .i\Iaríà B01·i i Isidre Lloreus. 

- l'roc.:cdi r a la ba1xa del taló de I 'arbitri sobre con
servació i neteja del clavegueram del 1934, lliurat pel 
rarrcr dc Lancàster, n.• 24, i fixar la quota que li corres
pou, anul·lant eu endavant el càrrec de l'Arc del Teatre, 
n.• 4, i tornnr el stu import, de 30'55 ptes., amb càrrec 
al cap. XIX, article únic, del Pressupost vigent. 

- Amülar els talons de l'arbitri sobre trasllat dc mo
bles, ¡x:r és~er aix1 procedent, estesos a nom de Do
mènec G. Villaumbròsia, Josep Dotras i Emili Joaui
quct. 

PARTICIPACIO.XS I RECARRECS 
EN TRIBUTS DE L'ESTAT 

Assignar els coeficients proYisionals que .figuren <:n 
els corresponents dictàmens, per al trienni del 1933-35, 
a Baldomer Camps, Emili F laquer, Fàbregas germans, 
societat c.: u comandita, Francesc Saugrà, Fills de ~I. Cou
dcmitu:s, Josep Font, Vícb, Serra i Moragrera, Vidal 
i Bové, i Vidua de Derdaguer i Molins . 

PROVEïMENTS 

NEGOCIAT ADMINISTRATIU 

Accedint a la petició de Francesc Loshuertos, eu la 
¡;;c\'a qualitat de presidetll del Gremi d'Assentadors dc 

Fruites i Hortalisses d'aquesta ciutat, modificar l'arti
cle ¡.6, condició seg-ona, del Regla1neut Yigent que ~e
g-cix al :\h.·rcat Central de Fruites i Yerdurcs, en el 
sentit que els ·patentistes dc segona classe puguin cx
pcndR tot..'l mena dc g(;neres procedents de Catalunya, 
inclòs ks patatc:; dc \ïc, alls i cebes seques i fruita ·,ecn, 
amb l'obligació, però, que els dissabtes deixin les \'Ore
res del :\!creat complela1ueut lliures. 

- Apro\'ar la relació justificativa de la inYersió 
dunatln a la quanlil.at de :2,400 ptes., que e.s posà a llis· 
posició del cap de la Inspecció de Proveïments per n 
atendre les despeses de locomoció del personal que hi 
ha adscrit. 

- Atès l'acord concedint dret als que esta,,en insta}·· 
I alo;; a I 'entorn de les suprimides marquesines del 1\ler
cat tic la Boqueria per a ocupat· les vacants que hi hn.· 
gin, atorgar a Ramona Cañellas i l3osch la conces$ió (lc 
la parada n.0 207, destinada a la Yeuda de fruites i 
verdures, que es troba vacant. 

CULTURA 

NEGOCIAT AD:\!l~ISTRATIU 

Autoritzar Joaquim Beleta, propietari de l'establi
ment Rl Dic Flotant, iustallat al carrer de la Canuda, 
n.• 47, i a l'aYinguda del Portal de l'Auge!, ,u.o 9, 
perquè pugui fixar pel seu compte,. a la façana dc l'~s
tablimcut alluclit, la placa relativa al premi hon~llihc 
c¡ne li fou atorgat en mèrits del concurs d'edificis i es
tabliments del 1929, amb exempció de taxes, com de 
consuetud, per ésser una distinció honorifica de l'A· 
juntament. 

- Aprovar els comptes jttstiiicatius referents a Ja 
iu\'crsió clc sumes lliurades per a atendre les despeses 
dc calefacció i neteja uc diferents Grups Escolars. · 

- Com sigui qu-e ha estat traslladada al Grup Esco
lar Casa del Marí l'Escola Nacional de Nens que funcio
nava al carrer de Sant Telm, u .o 58, i al de l'Almirall 
.\.ixacla, u. a 4, desnonar el local de referència. 

- Per ltaYer estat traslladada al ·Mercat de la Llet 
l'Escola Nacional que funcionava al carrer de Pere IV, 
n.0 :278, desnonar el pati anex a l 'esmentada Esc.:o]a. 

CIQCULACió I POLICIA UI{BANA 

CIRCULA CIO 

Destinar els següents crèdits : 
Dc 775 ptes., amb càrrec a la part. 442 del Pressupost 

\'igcnt, per als treballs cle .pintttra a efectuar a l'oficina 
admiuistrati va de la Guàrdia Urbana . 

Dc 2,277'90 pt.es., amb càrrec a la part. 439 del vigent 
Pressupost, per a l'adquisició directa a Sebastià L.ópez, 
dc la casa B. S. A., del material complementari per a 
la dotació de la motocicleta u.o 13 del Departament dc 
Circulació. 

De 1,778'50 ptes., amb càrrec a la part. 439 del v igen t 
Pressupost, per a l 'adquisició directa a Sebt~stià J-.ópez, 
dc la casa B. S. A., del material complementari dc la 
molocir;:leta n.• 12 del Departament de Circulació. 

Dc 205'16 ptes., amb càrrec a la part. 442 del vigent 
Pressupost, per a atendre el pagame11t de les despeses 
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cfcctuad<.."S amb motiu dc la reparació del local que ocuoa 
l'oficina centtal del Departament de Circulació. 

Dc r ,845 ptes., amb càm.:-c a la part. 79 del vigent 
l,rcssupost, per a l'abonament, duTaut el quart trim·:es
trc etd corrent mJy, del plus mensual de neteja i con
scn-nció del cavaU als funciouaris de la l3,rigacla llltm

tada dc Ja Guàrdia UrbaiHl. 
- Com a resolució a la iu6tà11cia de Josep l\l.a J\llral

bell i altres ve1ns del carrer de Santa A una, eu soUici
tud que si¡,rui anu1lada l'ordre de prohibic16 d'estacio
nament dc vehicles al susdit carrer, autoritzar que s'hi 
puguin estacionar aquests per quinze minuts. 

- Aprovar e l Reglament del Servei dc lloguer d'au
tomòbils, no auto-taxis, en el terme municipal rle 
Barcelona. 

- Donar l'aproYacio als comptes de Sebastià López, 
relatius al subministr:uncut de tres motocicletes per al 
Scn·eí d'inspecció dc circulació, d'import total 13,050 

pc:sscles, que es cousigndrà com a crèdit reconegut tn 
el pròxim Pressupost que es Jormu li. 

POLíTICA SOCIAL, ESTADíSTICA 
I CENSOS 

Efectuar diverses inclusions, rectificaèions, altes 
baixes al Padró d'habitants. 

EIXAMPLA 

OBRES POB'LIQUES 

Declarar sobrant de via pública, i, per taut, dc pro
pietat. particular dell\Iunicipi, el trajecte dc la carretera 
antiga de Sarrià comprès entre els caners de Provença i 
París, i iucluir-Jo a l'im·entari de béns de l'Ajuntament; 
expropiar à J\1arià M. Montòbbio una porcio tlc terreuy 
dc Ja seva propietat, aftctat pels vials dels carrers de Ca
làbria, Còrsega i Rosselló, i, eu pagament i compensa
ció dels tenellys expropiats al nomenat senyor .:\Ioutòè
bio, adjudicar-li les quatre s..:güeuts parceJ.lcs : una, pro
cedent de 1 'antic camí dc Sarrià, s ituada a l'illa formada 
pels carrets de Còxsega, Rocafort, Pru;ís i Calàbria ; una 
altra, p1·uccdeut de l'antic camí de Sarrià, situada a l'illa 

formada pels carrers de Còrsega, Viladomat, Rosselló i 
Calàbl·ia; una altra, procedent de l'antic cau1í de Sat-rià 
i dc la carretera Yella dc les Corts, eruplaçada a l'illa 
que formen els carrers de Rosselló, Viladomat, Proven
ça. i Calàbria, i una altra, procedent de la carretera •ella 
dc I,cs Corts, emplaçada a l'illa que,forruetl els carrers 
de Còrscga1 Calàbria, Rosselló i Roca[urt. 

- Vendre, pel preu dc 650'72 ptes., a 1\Intilde Vidal, 
vídua d'OiiYé, nua pnrceHa procedent el~ l'antic Tor
rent del Carril, i emplaçada a l'illa delimitada pels 
carrers de Tarragoua, Parts, Llançà i Còrsega. 

- Encarregar el segiient : 
A Crèdit Territorial dc Catalunya, S. A., les obres 

d'acabament de la claveguera del carrer üe Pau Al
sina, per la quantitat u e 14•998'72 ptes.. que s'apli
carà a la part. 71 del Pressupo.c;t d'Eixampla vigent. 

A Francesc de P. Sala i Anti<:h, les obres de co

berta del Canal de l'esquerra del Llobregat, a la car
retera del Port, a continuaçió de la part iuferior del 
tros cobert, per la quautilat de 9.457'29 ptes., que s'a-

plicarà a la part. 71 del Pressupost d'Eb-:ampla vigent. 
A la Sastreria El )!editerrà, de )!ercè :'.Iir, la con

fecció i subministrament de dh·uit vestits de retort 
blau, per la quantitat de 540 ptes., que s'aplicarà a la 
pml. 21 tlel Pressupost d'Eixampla. vigent. 

A la Sastreria Jaume Serrauo, el subíuinistrameut 
d'un abric de gamusa d'estam per al poríer conserge 
de la Secció d'Eixampla, i ''int-i·quatre pantalons per 

al conserge, porters i ordenances de la indicada Sec
ció, p~r la quantitat de 870 ptes .. que s'aplicarà a la 
part. ¡1 del Pressupost d'Eixampla ·vigent. 

A la :Sastreria El :\Ictliterrà, de .Mercè :\Iir, el sub
ministrament de vint-i-tres abrics per als porters i or
dcnanc~s de les Seccious admiuisb·atives i facultatives 
!l'Eixampla, per la quantitat de 1,275 ptcs, que s·apli
carà a la part. 37 del Pressupost ordinari d'Eixampla 
,·i gent. 

A Jaume Serrano, el t;ubministrament de Yuit ves
tits dc vellut per al persoual dels Tallers :\lunicipals 
d'Eixampla, per la quantitat de 472 pt"Cs., que s'apli
carà n. la paxt. 21 del Pressupost d'EixatUplo vigent. 

A Crèdit Territorial de Catalunya, S. A., les obres 
d'acabament de la cla\eguera del carre1· de ca l'Alegre 
de Dalt, per la quantitat de 14,998'o3 ptes , que s'apli
carà a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla Yigent. 

A Francesc de P. Sala i Antich, les obres dc coberta 
del Canal de l 'esquerra del Llobregat, a la carretera 
del Port, i supressió del sífon a l'entrada de les pedre
res, per la quantitat dc 9,712'59 ptes ., que s'aplicarà a 
la part. 71 del Pressupost <l'Eixampla vigent. 

Al mateix senyor, les obres de coberta del canal de 
l'esquerra del Llobregat, a la carretera de Port, a con
tinuació de la part superior del tros cobert, per la quan
titat de 9,568'09 ptes., que s'aplicarà a Ja part. ¡1 del 
Prc!;supost d'Eixampla vigent. • 

A Albert Batalla, la constmcció de murs de conten
ció clc ten-es a l'euctcuament del carrer de Joan de 
Garay, per la quantitat d'n,os8'2I ptcs., que s'apíi
carà a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla vigent. 

A Comercina1 i Industrial Fle.'i:, el subnúnistra
meut de deu barrils d'oli per a en.,."Teix general, dos 
barrils d'oli per a motors i dos de grassa consistent per 
a la lubricació de les màquiues i aparells del servei 
d'EL'i:ampla, per la quantitat de 5,831 ptcs., que s'a
plicarà a la part. 72 del Pressupost d'Eixampla vigent. 

A Josep M." Sala i Anlich, el subministrament de 
diversos materials per a les Brigades dc paviment, per 
la quantitat de 2,225 ptes., que s'aplicarà a la part. 72 
de Pressupost d'Eixampla vigent. 

- RequeriT Andreu Centlra, Josep Viiials i Josep 
Roca, que form ulüt proposició de preu de les finques 
de la seva pr opietat afectades, respectivamC11t, per I 'o· 
bertura dc la rónda del General 1\fitre i dels carrers 
dc Bach de Roda i Castillejos. 

- Aproyar l'acta de la subhasta rclati\·a a les obres 
d'explanació i co1locació de bordons a l'avinguda de 
Bernat l\Ietge, entre els carrers de París i ProYença, i 

adjudicar definitivament la rematada a Fills de Josep 
Miarnau i Navàs, S . A., per la quantitat dc 6o.J25 ptes. 

- Assabentar-se de l'autorització concedida per la 
quarta Divisió orgànica amb caràcter d~ precari, a 
diferents \eïus de la barriada de Pekíu, per a la cons
trucció d'estatge en terrenys del Camp uc la Bota; i 
manifestar al general dc l'esmentada DíYisió que per 
part de l'Ajuntament no hi ha dificultat en la concessió 



GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

dc les tals autorit?..acions tenint en compte que els ter
renys del Camp de la Bota passaran a (:sscr en el seu 
dia propietat de l'Ajuntament. . 

- Passar el tant de culpa al Jutjat perquè esbrini 
i conllemni amb el que calgui els causant..; de Ja mort 
<l'un magnífic plàtan emplaçat clavant dc la casa llÚ
mcro 44 de la rambla de Catahtnya. 

- Encarregar a Fills de Josep )Iiarnau i ~avàs, 
societat anònima, l'execució dc les obr(;S de reparació 
del carrer del General Bassols, entre el dc ·'iVad-Ras i 
l'a\"inguda tl'Icària, per la quantitat dc 6,000 ptes., 
amb càrrec a la part. 71 del l'ressupost d'Eixampla 
vigent. 

- Disposar que per la quantitat dc 27,986'14 ptes., 
i com a addició a Ja contracta de les obres per a cobrir 
la col-lectora del Bogatell, per no excedir la dita quan
titat del 20 per 100 del seu pressupost, es procedeixi a 
l'ampliació dc les obres de substitució dels tra111s me
tàBics actuals, per Jl0$CS de formigó armat, a l'encre
uament del Bogatell i el ferrocarril de )f. S. A., i apli
<'ar la despesa a Ja parl. 71 del Pressupost d'Eixampla 
vigent. 

- )fodillcant en el que calgui el dictamen aprovat 
p~::r Decrd de l'Alcaldia, deixar sense efecte els ex
trems primer i seg-on del referit dictamen, els quals 
hauran de quedar redactats en la forma següent : 
1.r Que pel preu de 4,9r2'44 ptes. s'adjudiqui a Josep 
Domènech i I.Iansana, en la n:prcsentaci6 que ostenta, 
una parceJ.la procedent de l'expropiació de Ja finca 
n.0 54 de la riera de Cassoles, que ha quedat edificable, 
en mèrits dd projecte aproYat de noves alineacions 
de la Via Augusta, entre la plaça de Gala Placldia 1 
l'a,·inguda de Prat dc Ja Riba, d'extensió 46'40 metres 
c¡nclrats; 2." Qtte pel preu de 9,685'66 ptcs. s'adjudiqui 
i~nalment al senyor D01nènech )lansaua, en la pròpia 
representació, una parccJ.la procedent de l'expropiació 
de la finca n.0 56 de la riera <le Cassoles que resulta 
també edificable, per virtut del mateix projecte, l'ex
tensió de Ja qual és de 81'32 mdres quadrats. ò) De
clarar sobraut .de da pública i vacant de pas d'aigua la 
parceUa pto<.'Cdetlt dc 1 'mitiga riera de Cassoles empla
çada a l'illa limitada per la Yia Augusta, la rambla del 
l'rat i carrers de Benet i .Uercader i Sant ~Iarc, a tots 
els efectes procedents, i especialment quant fa referèn
cia a la seva inscripció al Registre de la Propietat com 
dc domini dc l'Ajuutament; e) Pel preu de 68'82 ptes., 
ycndre al·scnyor Domènec :1\!ausana, en Ja representa
ció dita, la parcella a què es refereix l'apartat anterior, 
l'extensió superficial dc la qual és de 0

1
40 metres qua

dratsJ .coutígua al nord i est amb propietat a la qual 
s'afegeix, i al sud i oest amb la Via Augtlsta; d) El 
preu fixat, tant per als terrenys que 1·evcrteixen rom a 
conseqüència del projecte de uoYes alineacions dc la 
\ïa Augusta, com per a la parceJ.la sobrant de la riera 
dc Cassoles, s'entendrà lliure dc tota dcspC6a, i l'ad
judicatari haurà ll'abcmar totes les que es causi11 amb 
motiu de l'atorgament de l'escriptura, de l'impost de 
drct.c; reals o qual!'eYol altra que correspongui satisfer; 
e) Tant aYiat com l'adjudicatari o atlquircnt ha&ri ingrcs
Mt en Arques mll1Iicipals a les respectives qua11titats 
fixades com a preu dels terreuys, que sigui u remesos els 
antecedents al notari a qui corr<:'spougui en torn autorit
zar la pertinent escriptura, als efectes dc l'aprovació de 
la miuuta i Sltbsegiicnt firma d'aquesta. 

OBRES PARTICULARS I PERSO~AL 

Disposar que el ~cr<:ei Tècnic d'Edificació Particu
lar, abans dc redactar els fulls dc condicions de pennis 
i taxació dc drets, corresponent.-; a obres sollidtades 
mitjançaut instàncic:;, en la que els interessats iaciu 
constar que Yolen acollir-se als beneficis de la Llei 
contra l'Atur forçós del dia 25 de juny d'aquest any, 
efectuï nua "isita d'inspecció a l'emplaçament dc les 
esmentades obroo i faci constar, cu el full de condicions 
dc perwis o bé en ofici acompanyatori a part, si les 
obres sollicitades han estat ja començades, i, en el cas 
afirmatiu, llur estat. a,·eriguant i manifestant, cu
sems, la data aproximadament dc comcuçmueut, i cu 
especial si aquesta ~ anterior o vosterior a la presenta
ció de la instància de soRicitud de permís ; que igual
ment el Servei Tècnic d '~dificaci6 Pal"licula.r, en iu [or
mar tot clc~cstimeut d'obres demanat dintre dels tex
minis que fixen les Ordenances fiscals del vigent l'res
supost, Iaci prè,·iament uua visita d'inspecció i iudí
qui en el corresponent informe si les obres bau estat 
començatles, i, eu cas afirmati\1, llur estal, en el qual 
cas el descstiment del pennís .;olameut podrà tenir 
lloc per la part d'obra no executada. Al taJ fi haurà 
dc citar al soUicitant de les obres per a donar-li C"OIUlJte 
d'aquesta resolució, a l'objecte que, mitjançant compa
reixença, manifesti si manté o retira la petició de de
sistimeut, informant-sc i redactant-se, en conseqüèn
cia, el full dc taxació de drets. En el cas que en el 
mateix. emplaçament oo so1liciti per mis d'obres, ja 
demanades amb interioritat, estiguin o no desistides, 
el Servei Tècnic d'Edificació Particular girarà una vi
sita d'inspecció, els resultats de la qual, e:n els dos 
paràgrafs anteriors, farà constar eu el full de condi
cions de permís o en ofici acompanyatori a part, així 
com totes les altres incidències que tingués esment. 
En tots els casos èsmentats c11 els trCQ paràgrafs an
teriors, el Xegociat d'Obres l'articulars d'Eixampln 
farà constar literalment el permís que es concede1xi, 
l'iufonne i condicions redactades pel Servei Tècnic 
d'Edificació Particular. 

- Rectificar l'a¡:ord consistorial del 28 d'agost del 
1935, pel qual 5'imposà a \ïccuç ~Iontal trenta-vuit 
multes de cinquanta pessetes, a raó d'una multa per 
cadascuna de les trcnta-"':"uit casetes construïdes, amb 
infracció dc les Ordenances municipals, al passatge N, 
carrer d'E.-;pronceda i passatge de Gaosol, en el sentit 
de rebai.~ar l'import de les esmentades multes a 25 
pessetes cadasclUla. 

- Imposar, per extralimitacions comesesJ multes 
de xo ptes., a Manuel Comamala, Carles Pascual, Carme 
Rodríguez, Josep l\IU Pailió, Josep Anglès i :Manuel 
l\Iogas. 

- Ordcuar el segiient : 
A Josep l\J.• Borràs, que iaçi desaparèixer el rebaix 

construït da\'ant de la casa 11.0 255 del carrer del Dos cle 
maig, i impo.c;ar-li nua multa de 50 ptes. 

A Josep Barceló, que procedebd a l'<:'nderrocamcut 
d'una barraca constr11ïda a la carretera dc. 1\Ioutjuïc, o 
bé que la deixi inutilitzada per habitació, i imposar-li 
una mulh! de so ptes. 

A Joan Alvarez, que demani la legalització de Ja casa 
constnüda gcnse permfs al carr~r de Venero, 11.0 10, i 
im posar-li una multa dc I,ooo ptes. 

• 
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A Joan Choux, que destrueixi el rebaix construït 
sense permís enfront les cases u.• 8 i 10 del carrer dc 
Campo Sagrado, i imposar-li una multa de 25 ptes. 

A Joan Torras, que demani la legalització de les 
obres prat'tit'ades a la plaça d'Urquinaona, n.0 ,s, 1 

imposar-li una multa de 250 ptes. 

PROPOSICIONS 

:Foren apro,·ades les següents, sig11ades pels senyors 
Consellers Regidors que hi són esme11tats : 

Del senyor Farrero, interessa-nt que es posi a la dis
posició del cap superior de la Guàrdía Urbana i Cerimo
nial, la qua11tilat de 322 ptes ., per a l'adqu isició d'un 
nínxol per al bomber Antoni Edo i Rives, victima del 
compliment del seu deure. 

Del senyor Farrera, perquè, com a honra pòstuma, 
sigui ascendit a bomber preferent el bomber Antoni Edo 
i Ribas, mort a conseqüència d'nu accident sofert en 
actes del servei, cu la nit de1 diumenge al dilluns 
passat, i que s'atorgui a la vídua la pensió corresponent 
a l'ha\'er integre que correspon a la susdita categoria 
dc bomber preferent. 

Del senyor \'ilr..a, demanant que, pel procurador dc 
I' Ajuntament qne li correspongui, comparegui Ja Corpo
ració mutücipal, i contesti la demanda, en el judici 
declaratiu de menor quantia iúterposat en el Jutjat 
n.o 13 dc Barcelona, per la representació de la Compa
nyia de Fenocarrils de M. S. A., contra l'Ajuntameut, 
en reclamació de 1.407'55 ptes., pels suposats perjudicts 
causats a les construccions de la susdita Companyia 
per les pedres llançades per les barricades disparades en 
les obres d'arranjament de la carretera.' del l\Iorrot; i 
que ~1 señor Alcalde sigui atttoritzat pè.r designar l'ad
vocat que defensi els interessos de. l' Aju11tament eu el 
judici dc l'cfert:ncia. 

Del senyor Viza, interessant que l'Ajuntament, pel 
seu procurador que li correspongui, prengui part en 

cau-.a, cou1 a perjudicat, eu el sumari que es tramita 
en el Jutjat de primera Instància i Instrucció n.o 8 d'a
questa ciutat, per lesions i danys al guàrdia motorista 
dc l'Ajuntament Pere Abadias i Ezquerra, i la motoci
cleta amb sidecar 11.0 22 de l'Ajuutament. que muntaba 
Cll runcious de scn·ei, que fou atropellat per l'automò
bil u.o 45577 D, propietat de la casa 1\fobles Urrútia, que 
conduïa l\Iiqnel l'¡-ades i 1\luñoz, .el dia 18 de juliol 
darrer, ~f l'avinguda del Catorze d'abril, prop de la ca
sema d 'lufa11tcrla del Bruc; i que el senyor Alcalde 
;;igui antorilí.:at per designar 1 'advoca:t que defensi els 
i.nleressos dc l'Ajuntament, i deJ seu servidor, en la 
causa llc referèncía. 

- Fou llegida l!na proposició, signada pel Canse
llet Regidor senyor Jaumar, interessant que, teniut en 
t'Oillpt.e la concessió feta a El Dia Grafico, amb caràcter 
graluit i durant determinats dies. dels Palaus u.• 1 i 2 
del l'arc dc 1\Iontjuïc i altres serveis complementaris, 
perquè s'hi puguin celebrar, amb caràcter regular i pe
l'iòdic, Salons de PrimaYera i de Tardor, per a llançar 
les modes corre.spoueuts als referits periodes de l'auy, 
i, a més, exposicions de l'Ali del Vestir, couoessió que 
ha portat implícitan1ent el fer importantissimes despe
ses, i ha creat, eddentmeut, un dret de caràcter particu
lar, que 110 pot ésser desconegut, i eu ,-ista del dictamen 
del senyor president de Ja Comissió de Turisme i Festes, 
aproYat en sessió de l'Ajuutameutple del dia 14 del cor
rent, s 'addicioni a la segona part de l'esmentat dicta· 
men, relati\'a a l'e:..:clusió que es fa de la formalitat 
d'ha\·er d'intcryeuir prèviament el Patronat de la Fira 
cle Barcelona, perquè es puguin celebrar en els Palaus 
tota classe cle manifestacions i Exposicions, que també 
quedarà exclòs de l'expressada formalitat el Saló de 
Creacions i Exposicions de l'Art del Vestir. I que se'n 
doni compte a l'Ajuntament ple, el qual aprovà l 'abans 
imlicat dictamen, a fi que ratifiqui el q ue hagi estat 
resolt per la Comissió de Govern . (S'acordà donar un 
Yot de confiança als seuyors Jaumar i Bausili perquè 
resolguin el que sigui procedent.) 

Assumptes reglamentaris aprovats 
Per les respectives Conselleries Regidories han estat 

apro\·ats els assumptes reglatueutaris que tot seguit 
es relacioneu, en compliment de l'autorització que els 
fou atorgada per la Comissió de Go,·ern e¡¡ sessió 
del 10 dc maig del .1935. 

Del 18 ui 24 de novembre 

GOVERNACi ó 

!CEMENTIRIS 

\torgar la concessió dels següents nous títols : 
A 11\larià ii\1. lMontobbio í Villavecchja, del pa11tcó 

11.0 5 de la via de Sant !Francesc, agrupació siseJJa, 
del Cementiri del Sud-oest. 

A Vicenç Rubirola i 'feb.:idó, del nínxol de pis 
cinquè n.0 7255 del departament tercer del Cementiri 
de Sant. Andreu. 

.\ Dolors Rosés i Cuyàs, del panteó u .0 47 de 
la t•in de ,Sant Josep, agrupació segona, i de l'hipogeu 
arquejat de classe cinquena, amb ossera, n.0 432 de les 
mateixes via i agrupació, ambdós sepultures del Ce
mentiri del Sud· oest. 

-Concedir els pennisos següents: 
A Raimnnda ¡Ram·ell i Giralt, per a practicar obres 

de repnn'lció a l'a¡·c-cova n .0 r93 de la via de Santa 
Eulàlia, agrupació tercera, del Cementiri del Snd-ocst. 

Lo\.. -Jaume Daruj i Jolú, ¡per a cons-truir un collaret 
dc pedra a la tomba sense cripta, de Uoguer, 11 . 0 43 
clcl recinte hebre11 del Cementiri de Les Corts. 

- Aprovar les certificació i relació valorada de le;; 
obres executades per a la construcció, en el departa-

... 
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ment tercer del C<::mcntiri de Sant Andreu, d'un grup 
dc llíuxols, a,;senyalats amb eltt.0 26, 1 fer-hi altres 
obres nrccssòrics, practicades per · Lluís Casadó i A ltn
dill, d'import 2,36.¡ '3ï ptt.'<\. 

FOMENT 

OBRES J>ARTICUL.-\..RS 

Atorgar el¡; permisos .següents: 
A tCabriel A ngladtl, per a practicar o-b1·es a la casa 

tl.'' 1 <ld carrer de !Pontevedra. 
A Vicenç O¡;cs, per a reparar la solera del terrat . 

<lc lr1 ca:o;a n.'' 7 del carrer <l'Escudellers B1anchs. 
A l\urcli Tolosa, per a com;tntir un apartau1eut 

al terrat de la casa n.~ I3 del carrer de Sargalet. 
\ ·l\fiquel Comajuan, per a construir un pis al terrat 

dc la casa n.'' So del carrer de Verdi. 
.\ Joan Ca111;p<lelacreu, per a· construir una cuina 

al pis c;~.:gcm, porta segona, de la casa n.0 4 de1 carrer 
dc jo:;~.:p ~\nsclm Clavé. 

,\ Pere l'amdcll, pL-r a l'ampliació d'un apartament 
per a dipòsits a la ca.'a n.0 24 del carrer Ufitj} de Sant 
l'crL. 

A Remigi IRoca.o;albas, per a traslladar a la casa 
n. 0 27 dc la plaça de Tetuan un electromotor, instal
lar·n'hi Ull altre, una fomal ñè~ta i un aparell de sol
datge autògen. 

.\. Josep Uavallol, per a instalhu una foga1na i un 
elcctrCimot<Jr a la casa 11.0 5 de la plaça de la Revolució. 

A Angt!l Cambronera; per a substitu1r un electro
motor per uu altre a Ja casa n.0 n del carrer dc les 
Cn!"TCtl'S. 

\ IMercl: Ferrer, per a conduir, per mitjà d'un c1a
vegtH:r6 .longitudinal, les aig-ües residuals de la casa 
n.'' 7 (]el caner dc \Ti<co, a Ja claveguera <lel de l~ase. 

~\ ·Joaquim Prats, per a desg-uassar a la claveguera 
¡pública les nigües residuals de la casa u. 0 18 del carrer 
del Lleó. 

.\ Josep '\rasa, per a canviar una part de la so1era 
del terrat de la casa n. 0 21 de1 carrer del Canonge 
.\.!mera . 

. \ Rafael Torrens, per a reparar l'ampit del terrat 
i canviar una part de la coberta de la casa n.0 33 del 
carrer de Viuyak 

\. Joan Soler, per a construir un embà a la casa 
11.0 24 dd carrer de Santa Otília. 

A Joaquim IPrats, pa a reparar les llosanes del 
balcó a la casa u.0 4 del carrer de Sugrañes. 

\ Cedlia •::\Jirallcs, per a canviar una part de la 
coberta dc la casa n.n 41 del carrer de ~Ias.-;ini. 

A Francesc Casals, per a construir una tribtma 
i practicar obres interiors al pis primer de la casa 
11.0 8 dc la rambla dels Caputxins. 

\ Jaume Samon, per a reparat· e1 terrat, i efectuar 
r·c[ormcs interior;;, a 1a casa 11.0 32 del carrer de 
l' Argcutera. 

cA La J'a11guardia, oS. A., ¡per a installar tm dipòsit 
¡;ublennn i per a magatzcmar foil-oil i tres electr01uo
ton; a la casa n.• 28 del cal"rer de Pelai. 

A Frederic Amat, per a insta1lar una fogaina amb 
caldera oberta i un clec<tromotor a la finca 11.0 227 del 
catrer de la Sagrera. 

A .Mau ufaclures 'Bou ell germans, per a substituir 

deu dcclromotors per un:> a1tres divuit a la casa 
n.o 2 dt·l carrctr clcl Taquígraf ;)lartí. 

.\ Este\·c l'rat, per a instaHar un alambí a la casa 
n.0 5 de la riera dc Sant .\ndreu. 

.\ I. J:.;. \\'ardhaugb, per a practicar obres de refor
ma inlèrivr a la casa n.• 64 del {:arrer <lc Trafalgar. 

l'er a rebaixar voravies : A Eugènia Casanovas, a 
la casa n.a 417 del carrer de Sardenya; a Emília Fatjó, 
a la 11.0 7i clcl de Santa .:Hatilcle, i a Teresa Anguera, 
a 1a 11.0 45 lle la Via Laietana. 

Per a construir claveg11erous: A Antoni •Panadès, 
a la Cll6a n." 26 del cancr cle .Ciutat iReal ; a Maria 
Riqué, a la 11.0 63 del de Santa Caterina; a Jooep 
Veulltra, a lú u.• 27 del de Calaf; a Elias Ca<'terad, 
a la u." 12 clel de l'Hul't de la Vila i n." r5r de1 dc 
Santal!'>; a Carme Zamora, a la n.0 8 del d'Escornnl
hou; a Josep •Selva, a la n.0 5 del del Dulce; a 
.\liqucl Tnrrcllas, a la 11.0 2S del de J3olívar, i. a :Pere 
Colom, a la tt.'' ~ï del dc :Rajoler;;;. 

P~r a practicar obres interiors : A .Lluís Peidró, a 
la casa 11.0 2 del carrer del Doctor Ramon i Cajal, 
n. 0 4 dd <lc Fontanella i n.0 9 del de Ramon Albó; 
a Tomàs .\l,;ina, a la n.• n i IS del del Doctor Ri7.a1, 
i a Franc~c Solà, a la ll.0 52 del de Trafa1gar. 

P~r a in;.;ta11ar electromotors : .:\ Alvar )!assó, a 
Ja casa n.• 13 del carrer de l\Iossèu Vh·es ; a Josep \"all. 
a la n. 0 ¡¡ del dc PadilJa; a _-\gustí Çlari, a la n.0 6 
del d~ l'Oli; a Bartomeu \'ida!, a la 11.0 91 del de 
Casp; a Joan Sàez, a la 11. 0 468 del del Consell de 
Cent; i la societat anòuitua Extractes Tànics, a la 
n." 23 del dc ·l'crelló; a Joan IBuslems, a la n. 0 124 del 
de Sant.;; a tMiqncl Soto, a la n." 1 del de Bassegoda; 
a ,\lfons Flincl1, a la n. 0 21 del del íPeri11; a F. Ro
cnvert i C.n, a la n.0 259 del de !Calàbria; a Morer 
Gcnnan.s, a la n.0 78 del de F1orid.ab1anca; a Aucr, 
societat anònima, a la u." 359 de l'avinguda del Ca
Lorr.e cl'nbt·il; a Joaquim Ade1:.mtado, a la n.• 6s del 
carret de lc:; Na,·as de Tolosa, i a 'Benet 'Feri;er, a 1a 
n.'' 227 del <le Ja Sagrera. 

l'er a installar ascensors : Al Sindicat de l\1etges de 
Catalunya, a la casa u.• 31 de la Via Laietana; a Joa
quim llau, a la n.o 322 del carr~;r de Mllntaner; a Joan 
Vidal, a la n.0 134 del de Calàbria; a Carles Brctós, 
a la 11.0 so dc l'avingttda de Gaudí, i a Pere Borràs, a 
Ja n.0 70 del carrer dc Trafalgar. 

Per a installar forns : A Vicenç Llisó, a la casa n.0 20 

del carrer dels l\Ietges, i a Joaquim Ribera, a la u.0 59 
del paS6eig del Triomf. 

Per a ínstallar cambres de fred : A Ezequiel Quema
des, a la casa 11.0 7 del carrer de la Mare de Déu del 
Carme) ; a i\Iarccl:lí Uñ6, a la casa n.• 4 del de 
Sant Jordi; a Cooperativa de Queviu1·es, a la lL" x6ç 
i 171 del dc Rocafort; a Càndid Navarro, a la n. 0 104 

del del Consell dc Cent, i a Rosa Ferré, a la n.o 129 
ucl dc Freser. 

Per a h1sta1lar Jornals : A Gutemberg, S. A., a la 
casa n.0 215 del carrer de Nàpols; a Josep Rasclle, a 
la u.o 56 del d'Homer, i a Indústria de l'Atumini, S. A., 
a la n.0 101 del del Taquígraf Garriga. 

l'er a instaJ.lat eano11ad~ : A la Catalana de Gas i 
Elcctricital, al carrer dc París ñns al de Gtútart ; Ripo
llés, entre el tle la Internacional i Trinxant; Sales i 
Ferrer, culrc el dc l\Iare de Déu de Montserrat i Brus
seUes; Joan dc Peguera, des del d'Eterna Memòria ñns 
el dc Trinxant ; passeig de Garcia Hernàndez, entre 
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els carrers d'Indústria i Mutualitat; Art, entre e1 pas
seig dc :Maragall i el carrer de la Garrotxa, i Puig
cerdà, çutre els d' A1í-Bcy i Pere 1\r. 

Per a instaHar cables : A Cooperativa de Fluid Elèc
tric, S. A., a l'avinguda de Pedralbes; passeig dels 
Tillcrs i el de Claudi Güell, entre l'avinguda del Catorze 
d'abril i la riera de Pedralbes; carrer de Casp, entre el 
passeig de Ja República i el carrer de Roger de Flor ; 
Galilco, entre el de Miracles i el passatge dc Serra i 
.1\rola, i el~ carrers dc València i Aragó; a Companyia 
Barcclonesn d'Electricitat, a l'avinguda del rortal dc 
l'Auge}; avinguda de les Corts Catalanes, entre el 
pas~cig dc Gràcia i la .rambla de Catalunya ; carrers 
de Valldouzella, Salvador i VaUverdú, al torrent del 
carril i al carrer de París, des de l'estació transforma
dora, i al carrer de Salvador Seguí, cantonada al dc 
Sant Antoni, i a Societat Anònima La Moràvia, a 
l'avinguda de Ronda. 

Per a construir voravies : A Daniel Boixeda, aut.orit
?.nt per la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, a les 
cascs assenyalades amb les lletres A i B del carrer del 
Doctor Roig ; a Enric Borràs, autoritzat per Alfons Ro
maní, a la 11.0 4 del de les Tres Senyores; a Joan OliYc
lla, autoritzat per Anna Noguer, a la n.0 335 del de 
la Igualtat¡ a Josep Torner, a la n.• 55 i 58 del passat
ge dc Llívia, xamfrà a la u.• 28 del de Rubió i Ors ; 
a Emiqueta Pintó, a la u.• 36 del de la Bisbal; a Anto
ni Xavarro, al~toritzat per Enric Palàcios, a la n.• 162 i 

164 del torrent de les Flors ; a T. Guardiola, auto
ritzat per Trinitat Biza, en una, sense número, del 
dc ca l'Al~gre de Dalt; a Joan OlíYella i Saumell, 
auturittA'lt per Ramon Aramon, com a apoderat de Josep 
Rovira, a la n." 30 del de Sants, i a Rita Serra, a la 
n.• I dc Ja plaça de Badal, a la confluència del carrer 
dc Bagur amb el passatge de Badal. 

- Tenir per acollits als beneficis del Decret dc 1 'A 1-
caldia del 26 de febrer del 1935, els permisos següents, 
els quals sótJ atorgats : 

A Tecla Balcri<:h, per a reparar goteres a la caixa 
dc l'escala dc la casa n.• 16 clel carrer de i\Iontscrral. 

A Antoni Romeu, per a canviar l'enrajolat del terrat 
tlc Ja rasa u.o 40 del carrer de Joaquitu Costa. 

A :.\farU Duedra, per a practicar obres de reforma 
i ampliació, i construil· un apartament al terral, a la 
casa n.• sS del carrer de Calderon de la Barca. 

A Just Agulló.-;, per a repintar les façanes de la casa 
u.• 28 del carrer de Llubí Rissech i construir un::~. casa 
al mateix carrer i al de Santa Petrouella. 

A Concepció ~Iata, per a enderrocar la casa n.• 46 
. del carrer dc )Icuéndez i Pelayo i construir-n'hi una 

altra. 
.'\ Josep Cabré, per a practicar obres interiors a la 

casa 11.0 14 del carrer de Sant Jeroni. 
.\ Ramon Caballé, per a pintar els baixos dc la 

façana i uu rètol a la paret a la casa n.0 3 de la plaça 
dd Palau. 

• disposicions oficials Publicacions I 

Eu el diari oficial que més avall s'esmenta han apa
regut, cu les dades quo-s'assenyalen, les insercions d'in
tcn~s municipal que hi són relacionades : 

BUTLLETl OFICIAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

])JA 2 o~; l.>ESE~fBRE. -Fa públic l'acord dc com·ocar 
una subhasta per al subministrament dc diferents que
viures a l'Asil del Parc i a la Colònia Industrial dc 
!\ostra Dona de Port. 

DIA 3· - InsereL'\: una ordre ampliant eu deu dics 
més el termini fixat per a la informació pública sobre 
el projecte d'Estatut de la Caixa de Previsió Municipal 
cic Catalunya. 

-Publica uun proYidència declarant incursos en l'o
bligamenl d'{wic grau a diversos deutors per l'arbitri 
sobre inquilinat de les casC$ de dormii-. 

- Sjgnffira que Pelegrina Redó ha demanat ttu du
plicat clcl resgtwt·d d'un dipòsit que va con-stituir a la 
Caixa Municipal. 

DJA S· - Fa públic que, durant el tennini de trenta 
dics, restarà de manifest. al Negociat d'Obres Públiques 
dc Ja Secció Administrativa d'Eixatnpla el projecte de 
lllOdificacious dc les On.leuauces d'edificació privada n 
les zones laterals de l'avinguda del Catorze d'abril. 

- Dóua compte de l'acord de la Comi-ssió de Govcn1 

disposant que signi expo¡;at al públic, durant el ter
mini d'nu mes, el projccle de modificació de línies dc Ja 
zona limitada pel ]YcH:';scig de Manuel Girona. 

- Manifesta que, durant el termini de quinze elies, 
estarà exposat al Xegociat d'Obres Particulars de la 
·secció d'Eixampla el projecte de modificació de zona d'e
dificació i profunditat edificable de les tres illes com
preses entre el carrer de Saut Fructuós i l'a\·inguda dc 
les Corts Cntalanes, carrer de Sant Pere Avanto i ma
galz~.:m del F01neut d'Obres i Constntccions. 

-Significa que fiu s el dia l4 de 1 'actual podran pn:
st:ntar-sc, a l'Oficina d'Assumptes Generals dc Gover
nació, ofertes dc prens per a la neteja i conservació dc 
Ics màquines d'escriure i calcular de ln Casa de la Ciu
tnt duraut l'any 1936. 

-Anuncia ttn concurs per la contractació del scn·ei 
de finances i de tresoreria de l'A.jtmtament. 

DIA 8.- Manifesta l'acord de la Comissió de Govern 
relatiu a què sigui exposat al públic, durant el termini 
tl'un mes, el projecte de modificació i adaptació de li
nies a l:t wna compresa dius del full tretzè del Pla dc la 
ciutat., el qual abarca des del Turó de la Peira, la bar
riada de Quinl.rutn d'Horta j la de cases del Patronat rle 
l'Habitació amb el Manicomi de Sant Andreu. 

-E..; fan públics els acords de treure a subhasta el 
snhminist.ramcut de diversos articles de primera neces
sitat per a l'Hospital de l'Esperança, la Casa de Mater
nologia i la Clínica de Psiquiatria. 
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Noticiari 

PROVEïMENTS 

m dia 3 dc desembre fou celebrada subhasta a: mé6-
dicut dc Jc.:s parades que tot seguit es relacione:.1., cor
rc:;poucHts als Mercats que es consignen. L'acte fou 
prcsid i l pel Conseller RegidoJ" senyor Francesc Sau
lacaM, i en donà re el notari senyor Ramon Vandellós. 

Núm. Tipus lie Tipus 
de les 

M creat de Sat~ta Cat.rina 
sobbastn obtingut 

paradt:s 
PtsSrla l'rssrïiï 

2:.!0 Blasa Lncosta, Pastisseria. 8oo l,JOO 
..!47 D. Dmuènech, Fruites i verdures 250 250 
457 A . .\Iartínez, Fruites i verdures. 250 250 

Mercat de la Uibertat 

s So Miquel Cànoyas, Mariscos. 500 500 

Mercat de la Barceloneta 

114 Francesca Rubiràs, Coloms. 450 450 

Mrrcat de Sant A1tdreu 

63 C. Laguna, Fruites i verdures 150 l6o 

OBJECTES T ROBATS A LA VIA PúBLICA 

lleus rLCÍ In relació dels obje·cte!:i que hau estat troi)ats 
a )a Yia pública duraul el mes de no.vembte, els quals 
hau t·slat dipositAts a la 1\fajol'douüa Municípal a dis" 
posid(J dc lc:; persones que acreditin que n'eren llurs 
posseïdors : 

Cartilla militar a nom dc Juli Ray; documents a 
nom u'Eduard lglés.ia:;; doble metro; portamonedes per 
a senyora, amb mctàllic; cartera de pell per a senyora. 
amb mctMiic; document a nom de Josep Ciòrdia; una 
clau ; cadena dc rerro i nu cadenat; cadena i clauer amb 
sis claus; pcrruls de circulació d'automòbil a nom de 
Jo:;cp Sanromà ; maleta contenint un aparell per a ne
teja ; cistell amb castanyes ; rellotge polsera per a se
nyora ; cartera contenint un carnet a nom de Francesc 
'' rgcnté; document a nom d'Eduard Ricart; cartilla 
militar a nom d'Eugeni Perna ; dues claus ; 11úmero dc 
matrirula d 'automòbil; portamonedes per a nena, con
tenint nn vel, un mirall i un mocador; cartera gl'an de 
pdl, c~mtcni nt u u a Rgcnda, un àlbum, dècims i papers ; 
tap per a roda d'auto; cartera amb documents a nom 
de Libcrt I!crrcro; portamonedes de pell, contenint me
tàllir; cèdula personal a nom de Josep Go11zàlez; maleti 
wl()r mnrró, contCIJi nt objectes de tocador~ documents 
a nom el 'Hipòlit Har;as ¡ document militar a nom d'Emil i 
RojRt-ò ; pioca per a fluto; ttocument a nom dc Josepa 
l>olorcH ; caixa contenint pots amb conserves; sabates 
p<.!r a senyora ; cartera conteuin t bitllets del Banc d'&
panya i dot•uments a nom de Joan Capella; bossa dc 
pell per a senyora, amb doctuuents a nom de Mercè Tor-

rents i mctàHic ; bitllet del Banc d'Espanya ; anell amb 
una llctm ; documents a nom de Valentí Claveria i 
Josep Prcsas; bossa per a senyora, contenint documents 
a ttom dc Clotilde Sànchez i fotografies ; documents a 
nom de JO$cp Domènec i Beltran i Carme Larosa; ploma 
estilogràfica ; bossa per a r;enyota, contenint claus, par
ticipacions dc la rifa i altres papers sense importància; 
anell amb ttna pedra; paquet ami:> mostres de carbó; 
rellotge dc polo;era ; clauer amb cinc claus i un xiulet ; 
clauer amb cinc claus; clauer amb tres claus i una 
cadena ; cartera dc pell, contenint documents a nom 
d'Alexandre Moreu; portamonedes cle pell per a sc
nyora, contenint metàHic i 'lm mocador; portamonedes 
p<:r a r;cnyorn, contenint metàl:lic i un paper amb una 
adreça ; document escolar a nom de Josep Castells; ca
dena amb un clauer, vuit claus i un xiulet; cartera amb 
factures i altres documents ; dttes apuntacions dc la 
rifa; cèdula personal a nom de Guillem Aldredo; porta
monedes de pell. contenint uu clauer aJ!1b claus i metàl
lic ; moneder per a nena, contenint un mirall i metàl
lis, i clauer amb ducs claus. 

PERMISOS PER A INSTAL-LAR 
APAR ELLS INDUSTRIALS 

Heus aci les relacions el-e les demandes dc permisos 
q tH.', a aquest fi, hnn estat presentades a l'Ajuntament: 

Josep Vilallonga, U ll 'electromotor a la casa u.0 266 
del carrer cle Sant Andreu . 

1\faria dels Dolors i Maria del Pilar Veguer, un as
censor i un electromotor a la casa n.o 34 del ca1Ter 
dc Casp. 

Josep Guardiola, un electromotor a la ca,;a n.• 9 del 
carrer dc Guadiana. 

Salvador Arnella, un generador de vapor a la casa 
.n.• 40 del passatge de Ricart. 

Antoni Hadia, un electromotor i una fogaina a Ja 
casa n. • 409 del carrer dc Còrsega. 

~lanucl Boada, una caldera de calefacció a la casa 
u.• 5 rlc la plnc<:ta de }Íontcada. 

:'lriquel Batt:t, un electromotor a la casa n.• 12 del 
cancr d '1\ ragó. 

Jo.o;ep Bolli, Ull ascensor i un electromotor a la casa 
u.• 445 dc l'avingnda dc Les Corts Catalanes. 

PraJtccsc Bes, un electromotor a la casa n.• 4 del 
carrer dc navà. 

Clara Remet, una ca111hl'a frigoríñca i nu electromo
tor a la ca\Sa n." 88 del carrer de MenéncÍe;!, i Pelayo. 

Lln ls trcspí, Ull electromotor a la casa 11.• 3~ del 
carrer dc mcano. 

Pere Campà, tres electromotors a la casa 11.o 280 
del caner cle Provença. 

Societat Espanyola de Carbul's 1Ietàl-lics, diversos 
aparells illd nstrials a una casa ~Situada al carrer d'Ali
Hey, entre els ¡Je Puigcerdà i Maresma. 

Imp. Ct)l;a dt' Caritat 


