
GASETA 
MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Any XXII 16 de desembre del 1935 Núm. 50 

Comissió de Govern Municipal 
Fvu ceh:brada ~cssió el dia II de desembre, sota la 

prc~icll:ucia d1.: I' Alcalde iu teri, senyor France;;c dc S. 
Jaumar dc Bofarull. Hi assü:tiren els Consellers Re¡:;i
dor;; senyors Jesús {'lled i Altemir. Ramon Coll i Rodls, 
Joan llta. \ïza i Caball, Josep Codolà i· Gualdo, Jt>sep 
Farrcrn i \'iu, Andreu Bansili i Sanromà i Francesc 
Snutacnna i Romeu. 

S'hi ac1opt:tn.:11 els acurds següents : 
.Aprovnr htctn de la sessió anterior. 
- Jk couformitnt a tUJa proposta del Presir:kut dc 

lH l\11ni:~si6 de Tmis111e i Festes, Conseller se11yor Cal
deró, ratificada pels Conscl1e1'8 Regidors senyors Coll 
i Ro<l~s, Viza i Ferrem, 1'CJnnnerar, amb les quantitnt.s 
que s'ineliquen en el correspm1ent di:ctmnen, al personal 
el e 1 'Oficinn el ':\;;snmptcs Generals, qtJe té encomanada 
Ja t.nsca dc Turisme i Festes, el qual, per a realitzar-la, 
ha hagut el 'esmerçar tlombroses l10res e..'l::traon.linàri.:s. 

- l>ispo:o:ar que cc:o:si d'estar a Jes ordres del Consc
lll•r ,;enyor 11larlinell el funcionari Ig11asi Giménez, el 
qual tornnrà a la seya oficina d'origen, i qu~ passi a 
¡ucstar sen·ei. en concepte de traslladat a les ordres 
del rdcrit Conseller, el funcionari Joan FatTé i Juan, 
que tr.:halla al Xeg-~>ciat de PadrO!lS del Departament 
t1 'Arbitris. 

- D'acord amb el dictamen del Conseller senyor 
Roll·r Janer, jutge iustmctor en ]~expedient contra el 
paleta eh: Cenu:ntiri::; Francesc Rialp i Capdc,ila, so 
brcseurc lliurement el rderit expedieut, i ordenar la rc
integraci6 al ser\'ci, amb reconeixement cle tots d;; 
tlrels corn:-spon.:nb al temps que fou suspès d'cmpleu 
i sou, al susdit pakta. 

lkstil,uir Cabriel Hcrnàndez i Gutiérrez, per 
abril lld0 dc scrYei, del sen c:'IITèC d'agent d'arbitris, 
amb Ja pèrdua lle t.ots els drets actius i passius que 
com a fnncionaJ·i li cotrespouieu. 

- Dispo!'im ·q1tc el desinfectar Vicenç Díaz iiiartí
nci':, que ndua d'escriYent a l'Institut )Iunicipal d'I-Ii
g-icnl', passi a pn:star els seus serYeÍ$ a. l'Adtniuistra-· 
ci6 el e 1 'Escorxador. 

- Resoldre que l'Ajuntament prengui part en la 
cau~a que .~'instrueix 6obre danys i lesions pet· topa-

ment cl'un auto-ta:xi~ amb una camioneta del Cos de 
Bomb<:rs, l'I dia ::de l'actual, al passeig de Gràcia, a 
la l'rnïlla amb el catTer ele Pron:nça. del qual fet en 
l'l':-u Jtà morl un homber dels que anaven a 1 'e,o:mentada 
camioneta, i dcsi¡rnar rom a lletrat a Arclreu Estela, 
clcl \"cgnciat del Patrimoni }lnnicipal, i com a procu
nulor, nqudl Cjlll' per torn li l'orrespongui. 

Rl•ctilimr l'nconl de la l'omissió dc Govern Mn
nicipnl dl'l 3 d<! juliol del 1935, per Yirtut del qual es 
[a,•nJl,t\'n la Conselleria Regidoria d'Hisenda perquè, 
a 11 1c~nra que les possibilitaw del uiercat. bor:;ari bo 
permetin, pog-ué:; c·ol·locar en Borsa els títols que tlll
g-ui em·am en cart.lTil l'Ajuntament del l'ressuposl 
exlraorclinari dc I iq uidacil'> de crèdits del 1934, cn el 
;;cntit que el referit acord s'e11ten.(_rui que dóna facul
tnts, 110 per a coHocar e11 Bo~a únicament els títols 
clc qnl: e:; tracta, sinó per a coYocar els títol:;, sigui 
quin sigui l'] procediment kga1ment seguit per a ar
ribar a Ja susdita finalitat. 

- Don11da compte d'una comunicació dc l'arquitecte 
cap director dd Ser\'ci d'Extinció d'Incendis i Sah·a
mcnl, rdcrcnt a l'~ndcrroeament d'uues cases del car
rer <k CòrH•ga, juut a1 dc Sardenya, portat a cap per 
personal d'aqudl s<'n·ei amb la cooperació del dc l'A
grupació dc \·ialital, i iuterc,;,;ant que contiuu1 el :;crn:i 
dc dg-ilància per part de Ja Guàrdia Urbana i que es 
faci el pC>ssibk pcre¡uè se segueixi l'enderrocament 
pels interessat~ i perquè no continuï l'edificació dc les 
<.-smcntaelc::; cn::;cs sense haYer-se practicat abans els 
reforços nct'l'..;saris sota el coutrol tècnic de l'Ajunla
mcul, s'act>rdà donar-se per assabentada la Con1issió 
<1 'tlque;;ls n ntccc<leuts, i resoldre : 1 .' Prendre esment, 
amb gran :->atisf;~cció, pel que afecta a la tasca duta n 
cnp pel Co:-> tle Bombers, i notificar al cap del Cos dc 
Bomber:> l'n<'onl, perquè scrl'eixi de sf.ltisfacció als 
components d'aquell ; 2.n ~Ianifestar al Jutjat que ha 
tramitat l'a;;sumpte. qti'e la Corporació mm1icipal n:-

. nnnl'Ía a pr'-'nchc part en el judici, confiant com sem
pre en 1\•nccrt i rectitud del-: Tribunal!' de Ju5t!cia, i 
enviar, a més, a l'csmentat Jutjat, còpia de les rela
cions de despeses ocasionades per tots conceptes a 
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l'Ajuntament, que apareixen unides al document del 
cap dc Bombers, senyor Jordan, a fi que puguin l-sser 
reinteg-rades les sumes despesades a la Corporació mu
nil'ipal, pels que resultin culpables en el sumari tra
mitat; i 3·' Requerir, per la Secció d'Eixampla, cn 
complimentar el present acord, als pmpietaris de les 
fiuques de què es tracta, a fi que immediatament pro
cedeixin a la demolició cle la resta óe les constntccion6, 
puix que si b(: no ofereix perill immediat cl'e1trunament, 
no poden subsistir, per tal com contradiuen les Orde
nanl:CS municipals. 

- f\ ntorillar la Conselleria de Governació perquè 
organitzi, c\ int1·e dels termes de la major economia pos• 
sible, els treballs extraordinaris de tarda que el Nego
ciat dc l'cr~onal porta\'a a tenue, ncr a organitzar ds 
scn·cis oportuns, ha ''e ut-sc de fer efectiu 1 'import dc 
les nòmines relatives als susdits treballs, de la mateixa 
manera amb qu~ s'haviett abonat les anteriors, o sigui 
amb el muntant dc quantitats retingudes a funcionaris 
per iucumplimcut del deure en llurs serveis, al qual fi, 
I 'imJ•urt dc les esmentades sumes serà ingressat per la 
Jntcrn:m·ió Municipal a Cabals especials, per tal que 
pugui scr\'ir ck basc per al pagament indicat. 

- Abunar a :\Iartí Sagarra. nomenat amb caràcter 
pro\'i~ioual inspector cap d'Arbitris Indirectes, la ma
teixa quantitat que en Pressupost figura consignada 
per a )'CSU1Clll:tda plaça ; disposar que es faci el 1Ja¡ra-
1l1Cllt a partir del dia següent al de1 nomenament dc 
l'esmentat geuyor per la Comissió de GoYern l\Iunici
pal ; i que es comuniqui a l'interessat i a la lnten•cn
ció i•lunicipal, a tots els efectes consegüènts. 

l'rendre c!;¡nent dc les manifestacions fetes pel 
senyor Viza, en relació a un informe que ha ctr·dat d 
cnp i n¡;p~Jclor intcri d'Impostos Indirectes, sobre 1n si
tllació d<:ls serveis i llur organització, i encarregar a 
i'esmcnlat senyor Viza i al SCll}'Or Bausili CJlte formu
lin una proposta a ln Comir;sió cle Govern l\Ittnicipal, 
cu vista dc J' in forme dc què es hacta. 

Ai<'sa la impossibilitat de despatxar la g-ran 
quantitat tl'assnmptes que d'una manera directa, per 
mitjà tic proposicions dels senyors Consellers o oficis 
dc Ics Oficines, porta la Secretaria a coneixement de 
la Comissió, això sense oblidar que, endemés, aquest 
despatx extraordinari presenta la improcedència de 
fer-::;c difícil l'cstmliar-lo, ja que no s'han repartit les 
còpies amb a11tclació als senyors Consellers Regidors, 
i aqu<·sls dt·stoneixcn els afers i es trobeu obHgats, 
st·nse previ <·studi, a tenir cle donar el vot en assump
h:s que net•essitnricn de vegades una major recapaci
laciò; s'acordà qne. complimentant ·la present resolu
ció, el Sl'nyor S~cretari tornés el dit despatx a les ()fi 
ciucg, perquè puguin donar compte, a1 preside11t dc la 
l'omissi6 rcspcC'ti\'a, de tots els assumvtcs q11c no ha
g-in po~nl ó;scr despatxats en la sessió <l'avui, a fi qnc 
VÍllg'UÍl l a Iu pn);xima Comissió en fm·ma de dictamen, 
prèviam<'lll repartits amb la resta de l 'onlre del tlia. 

- l'restar l'nprovació a 1111 ofici. de la Conselleria 
Reg-idoria d'.U; ixa mplA, que din aix:í : «En C0111JllinlL'nt 
dt• l qm• (·s dil'posat a la t·umnnicnció cle la SecretArin, 
del :1 (lcls cont·nts, lra~<lladant l'acord dc la Conussió 
de (:ovcru municipal, pre:; en la seva darrera scssill¡ 
interessant qu~· ge li manifesti quina de les due:; va
cants que indica a la pròpia comunicació ha dc reser
var-sc a la Comissió dc Govern MuniCipal, i quina a 
la Comissió d'Eixampla, tinc l'honor de mauifestar-11 

que la vacant la provisió de Ja qual es resen·a a Ja· 
Comi~sió d'Eixampla ~ la de Yigt1ant de Parcs, i la 
que es rcserYa per a proveir per la Comissió de GoYcrn 
?l!unicipal. és la de peó de la Brigada de Clavegueres.• 

- Designar les persones que han de formar part, 
en representació de l'Ajuntament, de la Comissió no
mcuada per a estudiar, conjuntament amb la Cambra 
dc la Propietat Urbana de Bareelolla, la qüestió refe
rent a l'arbitri del o'~5 per 100 sobre els solars edificats 
i sense edificar, de confonnitat amb el que sobre c.'l 
particnlar fou acorcJat eu Ja sessió del Ple consistorial 
<leclicacla a l'aprovació dels Proosupostos, i pel q tte 
afecta a I'Ajuutament, nomenar als quat re senyots 
Consellen;, Joan Dta. Viza (el qual, per tenir més ca
tegoria, serà el President), Andreu Bausili, Llufs 1\Iatu
taho i Cèsar !lfartinell; disposar ~ue sigui comuuical 
als interessat.; i al scn.yor president de la Cambra clc la 
Propietat Urbana de Barcelona, i que s'encarregui nl 
President dc la Comissió, senyor Viza, que com·oqui 
a aquc~ta amb la major urgència possible. 

- Apro\'ar l'extracte dels acords presos per la Co
missió de Go,•ern ~Iunicipal en la primera quinzena 
del rues de novembre del 1935. 

-Donar l'aprovació a un ofici de l'Alcaldia, co
municant ha\·er estat deCTetada la jubilació forçosa, 
per ha,•cr complert l'edat reglamentària, dels funcio
naris Rafael l\lorancho, Carles Gim~r:1ez, Domè,11ec 
Larrocha, Jaume Velazco, Sah,ado.r Recto, Emili Ga
llega, Pere Ro.~clló, Ramon Vall, Josep Castelló, Jostp 
Lla ri, A u toni Vidal, Ramon Codiua i l\Iatias Larruy. 

- Apmvar un Decret de l'Alcaldia del tenor lite
rn I scgiient : «Vist el comtmicat del Conseller Delegat 
ocnyor Ot'tavi ~altor, jutge instructor de l'expedient 
mlmiuistmtiu per n esbri11a1· les responsabilitats deri
mdcs d'una inFormació que p1·acticà Ja Direcció dc 
l'Institut d'Assistència l\fèclicCF'Municipal, amb rcfe
rèucin a nua cJcnúnci::t formulada pels senyors Joan 
Vàzqu~t Saus i Claudi Cortès Figueras, i atès que el 
jutge instructor aprecia responsabilitats per Ialta greu 
co11tra els metges afectes per aquest criteri, pel qual, 
en aplicació dels articles del Reg1ament de què parla 
el jutge instructor, procedeix decretar les sttspeusious 
d'empleu i sou corresponents, Yinc a disposar que siguiu 
6Uspcsos d'emp leu i sou els inculpats Josep Busquets 
i l'uigcarbó, :Manuel 'Banellas i Ramon i el sergent de 
la Guàrdia Urbana Sah·ador Estrada i Dillner, contra 
ds quals pesen amb majot· intensitat les acusacions 
per la falla greu objecte de l'expedient. Coruuniqni's 
la dita suSJWnsió d'cmplcu i sou a la Comissió de Go
vern Municipal, a fi que eu la se,·a sessió pròxima se 
serveixi ratificar-la.• (Votà eu contra, el Conseller Re
gidor senyor Viza.) 

GOVE RNACió 

CENTRAl, ~ 

Jub ilnr el zelador de Demarcació Josep Batlle i Cas
tellvf nmb l'hnvcr passiu anual de 2,535 ptes., que 
s'aplicarà a la part. 4.~ del Pressupost vigcut. 

- Abonar, des del dia 1.1' de nm:embre proppassat, 
a Emparança :.\lartí i Barrera. Yídua de l'agent d'ar
bitri~. jubilat, Joan .:\fontesinos i Aucina, la pcnsi6 
anual d'import 4w'62 ptes., amb càrrec a la part. 5.~ 
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del Pressupost vigent, i la paga del mes en què va 
morir el causant. 

- Satisfer a Teresa Buch i Arasa, mare del funcio
nari eventual dd Scn·ei de Topografia, Gonçal l-'eral 
i Buch, la paga del mes de novembre proppassat e:n 
què va morir el causant i uua altra eu concc.ptc de grà
cia, amb càrrec a la part. 8." del Pressupost vigent. 

- Rectificar la pensió que fou concedida a Carme 
dc Val i l'edro, vídua de l'interventor de segona d'ar
bitris Tornàs Fusté i Beso, en el sentit d'abonar-li la 
quautilat de 1,043'75 ptes. eu lloc de les 798'50 que li 
foren concedides. 

- CoJlcctlh a Josepa Faig i Martí} mestressa p::u-vu
lista, llicència amb tot el sou des que euhi en el vtutè 
mes d'embaràs fins quaranta dies després del deslliu
rament. 

- No essent necessaris els serveis a l'Oficina d'As
sumptes Ccnerals de Governació; de l'escrivent l\Iari::t 
Assumpció Cel ma, disposar que passi a. prestar-los al 
Negociat de Padrons de Ja Secció d'Hisenda, ou ja els 
pre:sta interinament. 

- Abonar, des del dia r.• de novembre proppassat, 
a Josda ?llir, vídua de l'inspector de màquines 1\ndrcu 
Reig i Vallès, la pensió anual d'import 2,¡50 ptes., 
amb càrrec a la part. 5·& del Pressupost vigent, i la 
paga del mes en què va morir el causant. 

HIGIENE I SANITAT 

Autoritzar el funcionament del servei de transfusió 
dc sang dins del Laboratori d'Anàlisis Clínics el e l'Ins
titut d'Assistència Mèdica, tal com ve 1e1lt-se fins ara, 
sense despeses, fins a obtenir els mitjans econòmics 
11ccessaril'; per organitzar-se d'una manera 1ués acabada 
dina ks actuals exigències científiques i humanitàries. 

- Accedir al traspàs del corral de ,·aques lleteres si
tuat al carrer dc Mallorca, n.0 542, actualment a nom 
dc J\Ianud Balaguer, a favor de Joan Padró. 

- Autoritzar Simó Delclòs perquè traslladi Ja Ya
qucria que lé iustallada al carrer del Sagrat Cor, nú
mero 15, de Sarrià, al carrer de BadeJTiba, sense nú
mero, en la mateixa barriada. 

- Atorgar autorització per al traspàs de la vaquen a 
situada al passeig del Triomf} n.0 75, que Enric Cer
queda i Ribó ha adquirit de Josep Batllem. 

- Autoritzar el traspàs de vaques lleteres situat 
al carrer dc Ja Yerneda, u.0 100, actualment a nom 
d'Elvira Marll i Garriga, vidua de Cros, a faYor dc 
Josep Cruscus i :\leriué. 

- Posar n disposició del director del Laboratori 1\lu
oicipal la quantitat de 7,500 ptes.} restant de la dc 
ro,ooo, que per Decret de l'Alcaldia del 4 de gener 
d'aquest any es destinà a les despeses del sen·ei :mti
p<:6lÓ..'> dc l'esmentat Laboratori, i de les quals ja se 11 
féu lliurament de 2·,500, import del primer trimestre, 
i aplicar aquesta despesa a la part. 209a del Pressu
post vigent. 

- 'foruar a joan Campdelac.reu el dipòsit dc pc~
sd<:S 1,494'97, import del dipòsit pe¡- gamntia de les 
obres realitzades al Parc de Desinfecció del carrer dc 
Sardenya. 

- Aprovar la relació de les despe$es d'infemJerin i 
rcslall!-ant dc Ja Casa de )1aternologia, d'import 500 

pessetes. 

- Donar !"aprovació als comptes justificatius dc les 
dt·speses meHors dc les C'lSL>s de Socors, d'import 500 
pessetes. 

- AproYar Ja relació justificada de les factures per 
a alcndre les despeses dc neteja, infermeria i restau
rant de Ja Casa de )Iaternologia, d'import 1,ooó plèS. 

- l'restar la confonuitat a la relació de comptes 
justificatius de les despeses menors i urgents de la 
Casa cic Maternologia, d'import 500 ptes. 

- \bouar a Lentini i Sojo, >ídua de l'olió Bux6 i 
l\Iarl!nc7., metge de número de les Cases de Soçors, 
l'import dc In menl';ualitnt del mes de scte111bre prop
passat eu què ocorregué la defunció de l'esmentat fa
cnltafin, i disposar que aquesta despesa es faci amb 
càrrec: a la partida que figttia elf el Pressupost per al 
manteniment de les Cases cle Socors, fundades per 
l'A$sociaci6 d'Amics dels Pobres. 

- Do11ar, amb efectes retroactius, la denominació 
dc c'fècnics numeraris d'entradUJ, als qui encara figu
nn cu nòmina com a cAuxiliars tècnics• Lluís ~lira
vitllcs, Unís Matons i Gabriela Fernànclez, i adaptar
los a la plantilla corresponent de llur categoria, que 
ja figura cu (;} ,·igent Pressupost. 

- Efectuar a Ja Casa de Socors del carrer de Barbarà 
les obre~ d'urg~ncia consistents en coHocar un llistó 
dc. guarnit de rajoles de \"alèucia} per la quantitat dc 
6:! ptcs., que s'aplicarà a la part. 416c del Pressupost 
''i gent. 

- Disposar que s'efectuïn al Dispensari d'Horta 
les obres d'urgència consistents en la iustal:lació d'una 
cambrn de bauy, per l'import de 717'6o ptes., que s'a
plicarà a la part. 41óc del Pressupost \":Ïgcut. 

- E[cctuar les obres d'urgència a Ja Casa de So
cors dc In ronlln de Sant Pere, consi:;leuts en 1 'arranja· 
mcnl dc Ics claraboies de la sala d'operacions i pati, 
per la quantitat de 895 ptes., que s'aplicarà a la par
tida 416c dd Pressupost vigent. 

- l'osar a disposició d.el director del Laboratori 
1\[unicipal, doctor l'ere Gonzàlez, la quantitat de 4,500 
pcssdcs, per a atendre les despeses del sen•ei dc In 
vacuna Cnlmdlc de I 'esmentat Laboratori, i aphcar 
Ja dcspc.~a a Ja part. 20911 dd Pressupost Yigent. 

~EliiE:XTIRIS 

Encarregar a Ramon Fonollosa i Espí, per la quan
titat total dc r ,o¡t '25 ptes., el subministrament dc 
di,·cr,-<k" materials que són necessaris per :\l Ccmcu
ljri. del Sud-oest, i aplicar Ja despesa a la part. 200 
del Pressupost dgent. 

- Procedir a l'adquisició i instaHació de 350 me
tre¡; dc tub de ferro galYanitzat, disset boques de re
gatge amb els trampillou~ i accessoris corresponents, 
que cal per a poder regar tot el tram tercer de la via 
cle Saut Francesc del Cemeubri del Sud-oest, i que 
per lai d'adjudicat el servei se celebrí el correspone11t 
concltrs privat, sota el pressupost de 7,500 ptcs., que 
s'aplicarà a Ja part. 200 del Pressupost vigent. 

ASSIS'f~NCIA .MUNICIPAL 

.\provar l'acta de 1a subhasta relath·a al suhminis
trament dc carn de Yedella, carn de moltó, cansalada 
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(grassa i mugra), bntilana negra i sals1txe:. pe1· al pro· 
vcïmcnt dc l' :hil del .Parc, la qual va ésser adjudicada 
pro,·isionalmcnt a ra,·ur de Josep Font i ~uet, Joaquim 
$alas i Tomàs Farrt:s i Farrfs, per les quaui.ita~ tle 
4I~S44'23, n ,J9J '20, 6,848'55, 5,112'8o, 8,387'28 i 10,173 '85 
p~!ssctcs, i c.:onn:rtir eu definitiva l'adjudicació pronslO
na I dc la n:matada. 

- Vonar,l'aprovació a l'acta de la subhasta n~latrva 
al submini~tramcnl de cam de bou (pit), carn dc bou 
(bistec), (•arn lle moltó, causalada (grassa), ca11saladn 
(magra) i butifarra negra, per al proveïrue11t de la \:o
lòui'a lmlustrial U.c Nostra Doua de Port, 1a. qual va 
ésser acl judic.-:tda provisi0na!J1Je11t a favox d'Eulogi l{i
wra, Joaquim Salas i Tomàs Farré i Fanés·, per les 
t¡uantilals dc 14,81!:!'5o, 7.400, 4.48o, J·,J37'5o, 4,9So i 
4,752 ptcs., i couvcrtir en dcfinitiYa l'ndju.tlicació pro 
visi(mal dc la rematada. 

- Aprovar els comptC:S justificats relatius· a rtten
cion:; pn:.-;taclcs a la Colòu ia Industrial cie Porl, Comi
tès dc llcncficència dc Districte, Refugis :;\ullurns, Guar
deries cic ~CJJ!; i a la repatriació de captaires. 

- Abonar, thrctla.rnent, per Ja Dipositada ~lnmcl
•pal, a la Propagadora del CM, S. A . ., Ja quantitat de 
325 ptcs., import dc la sc,·a factura referent a la col
lucació d'una tanca de defensa per a Ja caldera de calc
facció del Xcgociat d':\ssisti:ncia :.\Iuuícipal, amb càn·ec 
a la part. 8.• del l'rcssupost extraOrdinari de líqtudacíó 
de crl-tti ls del 1934. 

FOMENT 

OBRES PúBLIQUES 

nncarrcgar el següent : 
A i\[nnucl Can·í, la ÏIJstatl.aci6 de lhuns al local d'As

sistència .1\htnicipal situat als baixos rle la Tinència 
d'Alcultlin del Districte V III, per la quantitat dc 115'25 
pcs~ctt·s, c¡nc s'aplicarà a la palt. 94b del Pre-ssupost 
\ ' i gent . 

. \ Dionís Aguelo, la re[onna i ampliació de llums a 
l'Escola Nacional de Nens del carrc1· de Guiter, per la 
quautital dc 145 ptcs., que s'aplicarà a 1a part. 94b del 
l'rc.'i~;npnst \ igt:J1t. 

A Sah·ador Coromina, la ruoditicació i ampliació de 
l'enllumenat elèctric a l'Oficina cj'impostos iudirech:s, 
per Ja quantitat dc 559 ptcs., que s'aplicarà a la parti
da ç¡.¡b del Pressupost Yigent. · 

A Fill de Salvador C::tsadesús, el submiuístramenl 
dc ruba dc treball, per al personal del sen·ei dc Tallers 
.Mnnidpnls i Laboratoris, per Ja quantitat de 4,989'50 
pc..;~"Ctcs, que s'aplicarà a Ja part. 4200 del Pressupost 
Yig-~ut. 

· A prO\·ar els comptes de la Compa11yia Telefònica 
.Nacional 1l'Hspauya, d'import 25'70, 68'í5 i 724'50 pteR., 
que s'aplil'(tran a la part. 99 del Pn~ssupost Yrgent, rela
tius a clifl.'rcnb; ,;er\'t:Ï$ telefònics practicat.;; dnranl ds 
me~o,; cic juliol, agost i novembre. 

- IJc~linnr un crètlit dc 2 1ooo ptes .. 1 _per a aten
cln..' eJ¡; trvhnlls urgents clc re[ort11a o ampliacions dc les 
i u,;lal·lacions d'eni I nmcnnt, timbres i força a lC!'\ dcpetJ
tlèndcs municipals, i aplicar la despesa a 1n part. 94/1 
dd Prcs~upost \'igcnt, i uisposar que el crèdit sigui 
lliurat en la íurma acostumada a l'Oficial segon de l\la
jrmlom ia A lc xa uclre RoseU, i a disposició de 1 'At.,.-fu
pació d 'Engin)'('ria Tudustrial. 

- l>i,;po,;ar que es destini un crèdit de 2,000 ptes. 
per· a akndrc dcgudamcul les petites despeses que cal 
fer ,;o\·int amb caràcter urgent, amb motiu dds treballs 
que tenen al seu <'ànec els Tallers :\Iunicipaís, el qual 
crèdit serà lliurat al elit objecte a l'oficial de Majonlumra 
.\Jcxanclrc Hosell, a disposició del cap dels Tallers 1·efe·· 
rits, i s 'aplkarà a Ja pa1t. 420t1 del .Pressupost vigent. 

- A pro,·ar l'acta de recepció definith·a dc les obres 
de ccm,;tmcc:ió clc daYcgueres als carrers de [,epant i 
Hnut Lluís, per al desguàs de Jes Caserne,s de Cava
lleria tle (~irona, realitzades pel contractista Fnlllcesc 
<.lc l'. Sa la i .t\nlich, i lot·nar n josep Maria Sala üwuara 
ht fiaJ)Ç~ qttC per a gm·mltir l'cxpre::\sada coJthacta va 
constituir u la Dipositaria l\lunicipal. 

- Donar l'aproyació a l'acta de recepció provisional 
dc Ics obres el 'arranjamt.>nt dels ferms de l'ayj nguda del 
l\lar]..:;cnl Joffn~. carrer dc Lepant, €ntre l'avinguda de 
Ics Corlc> Calalanc::: i Ja carretera de Ribes i carrer de 
Hascòtri.t, rcalitzadc.~ per Rcga?ges Asfàltcs, S . A. 

"" - l'restar la conformitat a l'acta de recepció pro\'Í
sional dc Ics obres u 'arranjament del ferm dels cau·ers 
de Castillcjos, entre els de Diputació i ~Iallorca; u'A
migó, entre la Travessera i la \•ia Augusta; de Sautaló, 
entro;: ht Tm ve,;sera i la \'ia Augusta ; de 1 'Escolia!, 
"ntrc ds dc Legalitat i Salut; de Bruniquer; de Castell
Ycll ; dels Tallers, entre les rambles i el carrer de Jo,·e
llanos ; dc les Cam~lics, entre els d'Escorial i Sardeuya, 
i de Mala, entre l'avinguda de Francesc Layret i e l car
rer dc Vila i Vilà, realit1.ades per Regatges Asfàltics, 
societat anònima. 

-Aprovar l'acta de recepció proYisioual de les olncs 
d'arranjament dels ferms del Torrent de les Flors, ent.re 
la plaça ck Rovira i la Travessera de Dalt ; del carrer 
cl'J\Hglcsola, a la cruïlla amb l'avinguda del Catorze d'a
bril; dt.:l carrer de l'lató, entre els de :M:t1JJtauer i 
Tabcfrn i el e Villarroel , entre els de Londres i l'avingu
da del Calon~c d'abril ; del carrer de Casauo;a, eutre els 
d'Aragó i Provença; BorreU, e ntre els de Diputació i 
Provença; nutença, eutre els d'Aragó i Proveuça; Va
lència, cutrc els de Borrell i Urgell; dels de Palma i 
1\fargarit, realitzades per Regatges Asfàltics, S. A. 

- Donar 1 'pro\'ació a 1 'acta de recepció provisioua 1 
dc les obres d'arranjament dels ferms dels carrers dc 
Horr~n. cnlrc els de Diputació i ProYeuça,,i cl'Entença, 
entre ds d'Aragó i Provença, realitzades per Regatges 
Asfàltic::;, H. "\. 

-· Aprm·ar l'acta de recepció provisional de les obres 
d'arrnujamcnt dels ferms dels carrers de Tres Creus; 
Renart, entre ci dc Cabrera i la riera de Sant Andreu; 
riera dc Sant Andreu, cutre els caners de Solidaritat i 
Concepri6 .\renal; Cis1reros; Andorra; Jorba i Arbú
cies; Cabrera Mir; 1•asseig dc la Font d'Eu Fargues, 
entre el de MaragAll i els carre1·s de Pedrell i Venècia, 
realitzades per Regatges Asfàltics, S. A . 

- PrL·star la C'onformitat a l'acta de recepció prod
siOJl<ll dc Ics obres d'arranjament dels ferms dels car
rer~ clc Pompcn r;eucr, entre els de Puig,'ert i Pere 
~ala i th: ln J'r(JVitlència, entre els cleca l'Aleg1·e cle Dalt 
i Snnknyn i ,·oravia del pas::;eig de Garcia Hemàudez, 
eufront als 11." 139 i 306 dels earrer·s de Rosselló i Tor
res Amat, i pn,;:-<·i¡.¡; de Sant Bernard; cauer de l\l iquel 
A 11¡{cl, entre e I de l\r assini i la plaça de la Fortuna ; 
carren; dc Halinnla, Cabrera, :\Iatagalls i Moulsec, rea
lilzad~:; per RcgatgC$ AsràUics, S. A. 

- Apro,•ar l'acta dc recepció provisioual de les obres 
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d'arranjament dels ferllls dels carrers d'Ang1í, entre el 
passeig dc la Bouanova i la plaça Benedicto ; els Quatre 
Camins, entre els de Bellesguard i J.\Iossèn ViYes ; car
rer dc Raval i Bellesg-uard; a\inguda de Pcarson, en
entre el carrer de l'analllà i la earretera de Cornellà a 
Fogars de Tordera, i carrer de La[orja, entre els de 1\Inu
taner i Cnlv~t., realitzades per Regatges Asfàltics, S. A. 

-Dc conformitat amb !>informe de l'Agrupació 
·d'Enginyeria J nclustrial, destinar la quantitat de 5,000 

pessetes, que serà lliurada en la forma de consuetud al 
Negociat dc Majorclomia, a disposició d 'ac1uella Agru
pació, per a adquirir combustible destil1at al servei d,e 
calcfaC'ció tlc les depcndèucics municipal;;, i aplicar la 
despesa a la part. 95a clef Pressupost vigent. 

-Designar el Conseller senyor Heribert Durau, i 
per a substituir··lo eu el cas d'absència o malaltia, el 
Conseller senyor Xa,·ier Calderó, perquè, eu representa
ció de la Corpomció lllunicipal, assisteixi a l'acte de la 
subha<;ta que tiud1·à lloc a les Cases Consistorials el dia 
20 del cutrent, a les dotze, per .a les obres de reparació 
dels scr\'cis subterranis dc la plaça d'Ut·quiuaona. 

OBRES PARTICCLARS 

Com a r~solució a la instància de Tomàs Barri, tenir 
per legalitzat l'entresol interior o altet que ha constmit 
a les ca:;es 11.' •15 i 47 dels carrers d'Horta i n.0 2 del de 
Castelló dc la :Plana, i dels dos waters existents al pati 
posterior, atorgar permís a precari per a practicar obres 
de reforma del pas cobert del carrer de Castelló, en la 
pmi: que afronta amb el carrer d'Horta que està afec
tat de nova Unia. . 

-Ordenar a Pere Pons que. d'ntt·e el tenniui dc 
qui nzc clics, procedeixi a situar a la distància que as
senyal::t l'art. 7~2 de les Ordenances :MUllicipals la trans
missió de movitUent inst.allada a les bigues del sostre dc 
la {àbrica de teixits de seda que té establerta a la casa 
11. 0 6 dc l'a,·inguda de Prat de la Riba, i adopti totes les 
disposicions fJUC calguin per tal d'aillar aquesta de la 
casa contigua, i evitar que es produeixin molèsties als 
veïns, i que s'abstingui dc treballar durant les hores 
destinades al descans, sense haYer obtingut el corrcspo
u.:ut permís especial. 

- Ton1ar a Josep ~Ia1;a Tallada i Pauli, director ge
rent del Banc dc Biscaia, la quantitat de 36,954'83 pes
seies, que importen els drets de permís i de reconeixe
ment, corresponent.-; al novè pis i a la menor superfí
cie del \'uitè, que s'ha dei.."<:at de constnrir en practicar 
la de l'edifici 11.0 2r de la plaça de Catalunya, modifica
cions ordenades per l'Ajuntament en virtut de la re
glamentació d'alçàries, abonar !>esmentada deYoludó 
amb càrrec al cap. XIX, article únic, del Pressupost vi
gent. 

-Imposat a Antònia Clavera, vídua de Lamuela, 
u11a nmlta dc 500 ptes., per no haver donat compliment 
a l'acord relatiu a què modifiqués la instaUacíó dels apa
rells que existeixen al magatzem~de fruites qu,e té CB

lablcrl a] soterrani de la casa n.0 13 del carrer de la 
Fussiua. 

-Imposar a Felip Riera una multa de 1,000 ptes., 
per uo hawr donat complitUeut a l'acord de suspensió 
del funciouatneut de clos electromotors instaUats a la 
fàbl'Ïta de teixits de t'eda artificial qñe té establerta al 
carrer del Ripollès, n .• I i 3· 

URBAXITZACIO I REFOR..\fA 

Accedir a la petició del tiueot coronel t'ap del Parc 
del Co.-> d'Exèrcit i divisionari n.0 4 d'Artilleria, de 
facilitar-li plantes per al jardí de la Caserna que ocupa 
l'esmentat Cos. 

- Convocar un concurs privat, amb subjecció al 
plec tle condicions i pressupost d'import 9,750 ptes., per 
a efectuar els treballs de restauració de tres de les sis 
estàtues que exomeu la cascada del Parc de la Ciuta
della, i aplicar la despesa a la prui:. 421 del Pre.-;supost 
vigent. 

- Desestimar la instància de Leocadi d'Olabnrria i 
Eduard Conclc, oposant-se, diutre del termini d'exposi
ció al públic, a Ics Ordenances especials d'edificació per 
les fi uques nmb frout al carrer de Fortuny. 

- Accedir a la petició de Ja Companyia General 
d'Autobusos dc Barcelona, S. A., d'efectuar la talla dc 
les branques i branquillons dels arbres que poden ésser 
un perill p.:r als passatgers que -çiatgiu eu els imperials 
dels cotxes. 

- R<!soldrc que s'accedeixi a Ja petició de Tramvies 
de. Barcelona, S. A., d'efectuar Ja talla de les branques 
i branquillons del.:; arbres que podeu ésser un perill per 
als passatgers que viatgen en els imperials de-ls cotxes. 

- Disposar que es conYoqui un concurs pri\·at, amb 
subjecció al plec de co!ldicíons i pressupost d'import 
9,750 ptcs., per a efectuar els treballs de restauració de 
tres de les sis estàtues que exornen la cascada del Parc 
dc la Ciutadella, i aplicar la despesa a la part. 421 del 
Pressupost \'Ïgent. 

- Vist l'informe de l'arquitecte cap del Servei cl'Or
llat i de Ja recepció íeta pels Regidors senyors Blauch i 
Marlincll clc l'estàtua clel doctor J\fartí i Julià execu-

. tada per l'escultor Josep Dunyach, fer efectiva a l'es
mentat senyor la quaütitat de 5,000 ptes., import de 
1 'ú I tim termini convingut, i aplicar el pagament a la 
part. 423 del Pressnpost del 1934. 

- Procedir a la yenda, eu pública subhasta, del solar 
format amb les porcions resultants com edificables de les 
finques n.• 13, 13 bis i 15 del carrer d'Elisabet:s expro
piades totalment per aquest Ajuntament per l'obertura 
de la pcrllongació del carrer del Doctor Don. 

- Declarar sobrant de da pública l'antic camí de 
Sarrià a Sant GerYasi, entre e1s carrers de Sant Gervast 
i del Ra\al, i adjudicar al propietari afrontado~ Joan 
Baptista Font i Sangra la parceRa procedent de l'es
mentat camí. 

HISENDA 

PRESSUPOSTOS 

Aprovar les minutes presentades pel lletrat Jesús 
Sànchez i Diezma, d'import 2,500 ptes. cadascuna, cor
responents als honoraris pels dictàmens emesos referents 
a la concessió de l'explotació de publicitat a l'Exposició 
Internacional de Barcelona del 1929, i a la concessió, a 
Emic 1\lordl, de l'autorització exclusiva per a obtenir i 
editar ,·istes fotogràfiques, peJ.licules i reproduccions 
gràfiques a l'esmentada 'Exposició Intern-acional, i per 
no existir consignació aplicable en el vigent Pressupost, 
considerar el dit iruport de 5,000 ptes., com a crèdit re
conegut a fa\'Or de l'esmentat senyor, a incloure en el 
proper Pressupost per al 1936. 
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- Prendre esment de la reso.lució del Conseller dc 
Finances de la Generalitat de Catalunya, per la qual és 
desestimada la reclamació de l'4ssociació General de 
Can~aladcrs dc 11arcelona contra l'Ordenança fiscal nú
mero 44, a ncxa al projecte de .regularització de la 
pròrroga del Pressupost del 1934, pel quart trimestre 
del I935· 

- Assabentar-sc de la resolució del Conseller de 
Finauccs de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
són desestimades les reclamacions fetes per la Unió 
dc Venedors als l\Iercats de Barcelona, i la Unió de 
Vcucdor& dc Peix dc Barcelona, contra les Ordeuaucès 
fiscals rdcrents als lloguers de les parades ue venda 
dels Mercats. 

INGRESSOS 

En tnl:rits dc Ja instància de Facund Vitòria, en la 
qual reclama contra l'exacció de la quota d'import 
350 ptes., corresponent a l'exercici del 1935, per taxa 
sobre inspecció d'aparells distribuïdors de gasolina i 
dipòsits dc gasolina, amb referència a l'aparell antb 
el seu dipòsit exis tent al garatge situat al carrer de 
Llúria , 11.0 r53, desestimàr l'aRudida reclamació i teuir 
per formulada la rescn·a que fa el sollicitant respecte 
el fet que el pagament efectuat no implica conformitat 
amb la quota. 

- D<C'Rcstimar Ja instància d'Antoni Valdívia i A re
lla no, sollicitant la creació d'un quiosc de begudes al 
passeig de Garcia Hernàndez. 

- Dc confon11Ítat amb la iustà11cia d'Antoni l'as
ena], en la qual reclama contra l'exacció de la quota 
d'impurl 300 pt~s., corresponent a l'exercici del 1935, 
per taxa sobre Ítl.<~pccció d'aparells distribuïdors de ga
solim\ i dipòsits dc gasolina, amb referència a l'aparell · 
amb el seu dipòsit existent en el garatge situat al carrer 
dc Bonavista, 11.0 7, desestimar l'alludida reclamació, i 
lcnir per formulada la reserva que fa el soHicitani res
pcclc el fet que el pagament efectuat no implica con
formitat amb la quota. 

- Dc¡;cstimar la instància de Jaume Sugràñez i Fer
nàndez, sollicitant la creacro d'un cntiosc de begudes 
al passeig dc Fermí Galau, enfront al Palau de Justicía. 

-A presència de l'ofici del Xegociat d'Arbitris, 
participant que Josep \ïza, concessionari del quiosc de 
diaris dc segona classe, situat a l'avinguda de Francesc 
Layret, xamfrà al carrer del Parlament, es troba al des
cobert dc pagament del cànon def mes d'agost al de
sembre dd 1934 i tot l'any actual, amb un total de pcs
SÜ(':> 2,345'10, declarar caducada per falta de pagament 
Ja concc!:isi6 dc l'esmentat quiosc; que l'Ajuntament 
s'apropiï dc la fiança de 918 ptes., constituïda pel cou-

• cessionari, i disposar que sigui adjudicat l'arrendament 
del quiosc miljat1çant subhasta al més-dient. 

- En mèrits de la reclamació formulada per la re
presentació dc la Companyia dels èamins de Ferro del 
Nord d'Hspanya contra l'exacció. de la quota correspo• 
nent a l'exercici del 1934 de la taxa sobre inspecció dc 
gcncradot's i inotors, pels elements d'aqueixa classe que 
tl: iustallats als tallers de Sant Andreu, desestimar, per 
improcedent, l'esmentada reclamació. 

- Vista Ja instància produïda per Nord-est Auuu
cis, S. A., i Companyia Espanyola de Publicitat, con
cessionàrie;"; de la publicitat a l'e..~terior i a l'interior dels 
cotxes dc Tramvies dc Barcelona, S. A., desestimar la 

sollicitud, quant a l'oferta de pagar a l'Ajuntament el 
~ànon fix dc 15,000 ptes. l'any, a comptar del r.• de 
gener pròxim, i per un periode de deu anys, per les 
taxes que graYCn la collocació d'anuncis eu els pals 
dels tramvies. 

PATRJMONI MUNICIPAL 

Aprovar les ires relacions i comptes· de l'adminis
trador dc fillques de l'AjÍtutament, RamiJ: Hortet, cor
l'CSponcnt al tercer trimest~e del corrent any 1935, i que 
el saldo resultant, de 24,o60'49 ptes., sigui ingressat a 
Ja Cai;xa 1\Iunicipal. 

- Aprovar els comptes següents : 
De Francesc Corbella, pels seus honoraris com a ad

vocat notncnat per l'Ajuntament, per a la defensa de 
diferents assum.ptes judicials, d'import total ¡,632 ptes., 
que s'aplicarà a la part. 38 del Pressupost vigent. 

De1 notari Josep M." Farré, pels drets creditats eu 
l'autorització de l'escriptura de poders a fa,·or de caps 
de N'cgociat de l'Ajuntament, d'import 104'35 ptes., que 
s'aplicarà a la part. 38 del Pressupost vigent. 

D'Antoni Pedrol, pels seus honoraris com a advocat 
nomeuat per l'Ajuntament per a la defensa d'un as
sumpte judicial, d'import r,soo ptes.,- que s'aplicarà a 
la part. 38 del Pressupost del 1935. 

- Comparèixer, com a coadjtn'aut de l'Administra
ció, cu els recursos conteucioso-adm1nistratius interpo
sats per les entitats Couyeni per a Catalunya i Balears 
de Companyies e!' Assegurances contra Incendis, Cam
bra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona i Socie
tat A uòni ma Arnús-Gm:J, contra resolucions de la Di
recció 0cncra1 d'Administració Local relacionats a1ub 
dis posi e ions dc 1 'Ajutltatneu t. 

PT,US-VALUA I MILLORES 

Aprovar la relació, d'import r,ooo ptes., per a fer 
pagament dc diferents treballs extraordinaris realitzats ' 
per alguns htncionaris del ~egociat de Plus-Vàlua, du
rant el mes de novembre del 1935, i quant a tres funcio
naris, el pagament de despeses de tramvies, per ésser 
notificador.s dc l'esmentat Kegociat, amb càrrec a la 
part. 135a del Pressupost vigent. 

- Fer pagament dc la quantitat de 205'26 ptes. a 
l'arquitecte Lluís Bonet i Garí, com a honoraris pel pe
ritatge de tercer eu l'expedient de les finques u.• 8 i ro 
del carrer de Descartes, propietat de Josep :i\folés i Ri
cart, amb càrrec a la part. 49 del Pressupost del 1935. 

- Atesa la petició d'Ignasi Amat i !.Iatas, com a 
propietari dc la finca del carrer del Consell de Cent, 
n.0 28ç), concedir per al pagament de la quota definitiva 
cle 2,473'56 ptes., que se li ha imposat up ajon¡.a
ment dc cinc anys. 

-Desestimar, per extelllporània i per mancada de 
personalitat, ln instància de Jaume Salom, referent a la 
quota imposada sobre la finca de1 ~alTer de Vallespir, 
u.0 t34, amb motiu dc les obres d'empedrat realitzades 
en aquell carrer . 

- Imposar la contribució especial de tnillores a1s 
propietaris beneficiats per la construcció de la clave
guera clc la Sèquia Comtal i per les obres de formigó 
mosaic efcctuaues al carrer de Santa Coloma. 

\ 
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- Interposar recurs conf:encioso-admiuistratiu con
tra la sentència del Jurat Superior d'Exaccions Locals, 
per la qual es resol un recurs interposat per Frederic 
Vidal i Puig i d'altres, contra acord de l'Ajuntament re
fcrclJt a l'arbitri de plus-vàlua. 

- Disposar que s'interposí recu1·s contencioso-admi
nistratiu contra la scntèucia del Jurat Superior d'Exac
cions Locals, per la qual es resol un recurs interposat 
per Mercè Parellada i Sabadell, contra acord d'aquest 
Ajunta1Uent referent a l'arbitri de plus-vàlua. 

SOLARS 

Efectuar les anuHacions, en el Padró dc l'arbitri sobre 
el valor dels solars, estiguin o no edificats, d'inscrip
cions de diferents finques, soUicítadcs per Antònia Mo

lüta, LJufs :ti'[O"tl.cholí, RamolJ Vallès, Teresa Oller., Maria 
Balista i Maria Iglésias. 

- Dona¡· de baixa, del Padró dc l'arbitri sobre el 
valor dels solars, estiguin o no edificats, les finques 
n.• 54 i 56 del carrer dc Santa Clara, de :Mercè Sabatet ; 
el càrrec u.o 23018, corresponent a finques de J. Crespo, 
í la finca n .o 5 del carrer de les Flors, de Ramon 
Vcrdcny. 

- Desestimar la instància de Polièarp Pascnal de 
Bofarull, demanant l'c;xc1upcí6 de l'arbitri sobre solars, 
estiguin o no edificats, de les finques n.• 2 i 3 del carrer 
del Clos de Sant Fra11cesc. 

' 

IMPOSTOS DIRECTES 

Donar de baixa del Padró de l'arbitri sobre lloguers 
els pisos que ocupeu Josep Barata, Josepa Be1tran i 
Joan Monpe1. 

- Tornar a Dolors Frau la quantitat de 15 ptes., 
satisfeta indegudament per l'arbitri sobre trasllat de 

mobles. 
- Concedir l 'exempció de l'arbitri sobre trasllat 

de mobles sollicitada per .Manuel :&<lcrivà i Josep Ca
peta, aquest en representació d'Oliverera Barcelonesa, 
societat anònima. 

- Procedir a la baixa en el Padró de cousen·aci6 1 

neteja del clavegueram d'enguany, del taló n.0 136r8. 
- Douar de baixa del Padró de l'arbitri sobre con

servació i neteja del clav~gueram, els talons estesos a 
nom de Maüa Caze, Mercè Artés, Jòan Fatjó; Joan 
Comas, Joan Cintes, Emília Pal , Teresa Amatller, Joan 
Sarrct, Josep Benet, Joaquim Freginals, Josep Freixa, 
1\!anuel Girona, Ramona Martí i Esteve Anglès. 

- Procedir a donar de baixa en el Padró de consen·a
ció i neteja del clayegueram, des de l'any 1935 inclusi
vament~ de les finques de la pla~a de la Bonanova, nú

meros 2, 3 i 4· 
- Donar de baixa del Padtó de l'arbitri sobte sa

nejament i neteja dc la zona d'Eixampla els talons 
estesos a nom de Joan ~lora i Jaume Ripoll. 

- Procedir a la baixa en el Padró de sanejament i 
neteja de la zona d'Eixampla d'enguany, del taló nú
mero 43599, lliurat pcl carrer de Còrsega, 11.0 240. 

PARTICIPACIOXS I RECARRECS 
EN TRIBUTS DE L'ESTAT 

Assignar el coeficient proYisional per al trienni 1933-

35 que s'indica eu els cOtTesponents dictàmens, a Aigua 
Imperial, S. A.; P. ~ufrés l\Iarti, Joaquim Borràs, 
C. i G. Garandini, Joan Godó i Llucià, E. Jonama i 
Vila, Josep Llaudet, S. en C.; A1exaudre P. )!aristany, 
l\I. Morera, J. :Xaudon i Barrere, Francesc Pous i Pla, 
Ramoneda germans, Francesc Sala i Mauren, Salvador 
F. Teixidor i Llorenç Valls i Valls. 

CULTUQA 

i'o.~GOCIAT A D)f!XISTRATIU 

Aprovar els comptes justificats presentats pel direc
tor de la Banda Municipal, relatius a la inversió de 
350 ptcs. que li foren 11 iu rades, per a gratificar els tre
balls dc taquimecanografia de la Secretaria de l'es
ntentada Banda. 

- Desestimar la petició d'augment dc lloguer for
mulada per Co11cepció Gomila i :\Iaymó, propietària 
de la casa u.0 n6 del carrer de Salmeron, per tal com 
l'Escola Nacional dc Nenes que funciona al principal 
d'aquella casa haurà d'(-.;ser traslladada oportunament. 

- Aprovar el yercdicte emès pel Tribunal nomenat 
per a l'atorgació dc la Reca Cardenal i, en conseqüèn
cia, concedir al becari lliCCilciat en Medicina Jordi Ca
sals i Ariet, la pensió dc 4,000 ptes., per a seguir el curs 
1935-36 al depaliamcnl d'Urologia del New !York post 
graduate School a11Cl Hospital. 

- Acceptant l'oferta que tau generosameut ha fet 
l 'establiment Aigües Azotades de Barcelona, disposar 
que pels metges h igienistes de la Comissió de Ctt1tura 
es facin les propostes dels ahtmnes de les Escoles pú
bliques de la ciutat que podrien beneficiar-se gratuita
ment dels elements curatius de què disposa 1 'establi
ment de referència, i que consti i es faci present a les 
germanes Corminas, propietàries d'Aigües Azotades, 
!¡agraïment de la Corporació municipal per la gentilesa 
i filantropia de llur oferta a p rofit dels infants de les 
Escoles públiques. 

- Autoritzar la Interyeució "Municipal per i~clou-re, 
amb càrrec a 1es parts. 336, 344, 346c, 349c, 355, 358, 3ï7 
i 37911, eu les nòmines mensuals del personal de Cultu
ra, les partides que corresponguin a indemnitzacions 
per a treballs .extraordinaris que es prestin a l'esmentat 
departament, d 'ac01·cl amb la n ota. q ne mensualment 
l'lli haurà de trametre d cap de la Secció. 

- Accedint al que d<Cmana ~Iaria Peiró i Vidal, a~ 
ceptar, a tots els efectes procedents, des del 1.• de de
sembre corrent, la renúncia en el càirec de mestressa 
de pàn·uls per al qual càrrec fou nomenada amb caràcter 
iu teri. 

- Aprovar el compte justificat relatiu a la inversió 
de la quantitat de Io,ooo ptes., per a atendre les despe
ses i atencions afectes a la consignació dc la part. 342 

del Pressupost vigent. 
- Eu vista de la petició del president de la Unió 

Professional de Dependents i Empleats dc Comerç, i 

per tal de contribuir a le-5 despeses que Ja dita entitat 

' 
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esmerça cu el sosteniment dc les seves classes mercan
tils, concedir una subvenció de r,soo ptes., que s'apli
carà a la part. 384 del Pressupost vigent, quantitat que 
podrà fer-se efectiva a nom dc Joan Basté i Bastét pre
sident dc l'esmentada Unió ProfessionaL 

PROVEÏMENTS 

CENTR.t\L 

P.roècdir a la provisió, en fonna reglamentària, cl'utta 
plaça dc matancer, ncant per defunció d'Antoni An
dreu i I,ahoz. 

- Donar l'aprovació a les bases que ban de regir 
per a Ja concessió de pennisos als establime11ts de Yenda 
de tots el,; articles de menjar, beure i cremar, i resoldre 
totes les incidències que aquells portin. 

ESCOR..''ü\.DOR 1 ESTADlSTICA 

l'er tal d'efectuar el pagament d'tm motor dc ca
racteristiqucs exactament iguals al que fins ara l1avia 
vingut acci011ant el compn:ssor a'aire instaYat a l'Escor
xador, per a la matança dc bestiar llaner i vedelles 
U eta ls, el qual, pe1· ba ver sofert una important a varia. 
ha tingut d'é~r substituït per tlnrant qttinze dies, posar 
a mans de l'encarregat dc Ja Majordomia Municipal la 
quantitat de r,soo ptes., perquè aquell les tingui a dis
po.s1ció dc 1 'enginyer cap dels Tallers municipals, el 
qual, al seu dia, un cop fet el pagament indicat, haurà 
de portar a l'aprovació dc la' Comissió de Govern els 
comprovants de la -partida esmerçada. 

- Adjudicar a l'industrial Joan Condom i Vidal e~ 
concurs relatiu al subministrament de cinc-cents ganxos 
de Ieiro destinats a la natt reformada de l'Escorxador, 
pel preu ttnitari de 2 ptes., i disposar que el pagament 
de l'esmentada adquisició, d'import r,ooo ples., es con
signi amb càrrec a la part. J 12 del Pressupost ''igent .. 

CII~CULACió I POLICIA URBANA 

CIRCULA CIO 

Adjudicar a la casa :t\Iobles i Decoració Urrútia el 
subministrament de deu despatxos amb destinació als 
Quartcrets dc la Guàrdia Urbana, compostos cada u 
d'una taula de roure, èstil americà; de set calaixos, un 
silló giratori, de raure; un capeller de peu, i una ca
dira a joc, al preu, per despatx, de 200 ptes., i que 
l'import total d'aquesta adjudicació, que ascendeix a 
la quantitat de z,ooo ptes., s'apliqui a la part. 417 del 
Pressupost vigent. 

- Rc..c;oldre que s'adjudiqui a la Cooperativa Obrera 
de Producció d'Impermeables i els seus Derh>ats 1 el sub
ministrament de cent sctanta.-tres impermeables, amb 
destinació al personal de la Guàrdia Urbana, al preu. 
unitari dc 65 ptes., i que l'import d'aquesta acljudica
ció, que ascendei.~ a la quantitat d'n,245 ptes., s'apli
qui a Ja part. 77 del Pre6supost Yigent. 

- Disposar que el crèdit de r,6oo ptes. que, a1ub càr
rec a la part. 435 del Pressupa-o;t vigent, fou destiJJat, 
per acord municipal del 3 dc juliol darrer,, a l'adquisi-

ció d'oli lubrificant amb de.stinació als vehicles del De
partament de Circulació, es posi a disposició de la l\Ia
jordon¡ia 11uuicipal, per tal cl'cfeduar aquesta adquisi- · 
ció directament, i al comptat, de la Companyia Arrenda
tària del Monopoli de Petrolis. 

- Resoldre que el crèdit de 1,6oo ptes. que, at11b càr
rec a la part. 435 del Pressupost vigent, folt destinat, 
per acord nmnicipal del 3 dc juliol darrer, a l'adquisició 
d'o1i lubrificant amb destiuació a les motocicletes de 
Circulació i Guàrdia Urbana, es posi a disposició de Ja 
l\Iajonloma J\Iuuicipal, per tal d'efectuar aquesta ad
quisició directament¡ i al comptat, de la Companyia Ar
rendatària del :.\Ionopoli dc 1\!lrolis. 

- IlaYcnt estat lliurat-; dc coniormitat els sis-cents 
Yuitanla uniformes per a la Guàrdia Urbana que foren 
adjudicats a la casa Joan Esteve per Decret de l'Alcal
dia del 4 dc maig darrer, tornar el dipòsit de garantia, 
d'import 6,8oo ptes., constlt.uït pel susdit senyor. 

- Autoritzar la Conselleria Regidoria de Circulació 
i Policia Urbana per obrir un concurs ·privat p<:t a l'ad
quisició dc 22,500 qtiílos dc palla, I3,50o d'ordi vell, 
6,750 dc civada i 2,250 de fa\'cs, amb destinació a l'ali
mentació dels cavalls de la Brigada muntada de la 
Gnàrdi Urbana, durant el primer semestre del prop
vinent any, i que aquest concurs no sigu1 adjudicat 
mentre 110 entri en vigor el Pressupost per a l'any 1936 
i sigui .fi"Xada la coJTeSpont:nt consignació per la Inter
venció 111unicipal. 

- l>osar, amb càrrec a la part. 442 del l'ressupost 
·dgent. a disposició de l'arquitecte cap dels Serveis de 
:.\Iusem;, l'aJaus d'Exposició i Habitació Popular, la 
quantitat de 463 ptes., per tal d'atendre l'adquisició 
del material indispensable per a la reparació del local 
que ocupa el Dipòsit 1\Iunícipal dc Vehicles. 

- Destinar, amb càrrec a la part. ·78 del Pt·cssttpost 
Yígcnt, un crèdit de soo ptes., per tal d'atendre l'adqui
sició urgent dc clixés de ciclostyle i altres materíals 
d'oficina, amb destinació al Sen·ei de la Guàrdia 
Urbana. 

- Abonar, amb càrrec a la part. 79 del Pressupost 
Yigent, al guàrdia urbà de la Brigada muntada Augel 
Prades i Pérez, la quantitat tle 75 ptes., eu coucepte del 
primer premi que li correspon per Ja bona couservació 
del cavall que munta. 

- Satisfer, amb càrrec a la part. 79 del Pressupost 
vigent, al guàrdia urbà de Ja Brigada muntada Teodor 
:i\Iuñoz i Ibàñez, la qnantitat de 75 ptes., en concepte 
del primer premi que li correspon per la bona coti
servadó del cavall que muuta. 

- Pagar1 amb càrrec a la part. 79 del Pressupost 
vigent, al guàrdia urbà de Ja Brigada muntada Au
rentí Garcia i Pardo, la quantitat de 75 ptes., en con
cepte del primer premi que li correspon per la bona 
conser\'ació de] cavall que munta. 

- Abonar, amb càrrec a la part. 79 del Pressupost 
vigent, ·al guàrdia urbà de Ja Brigada muntada Ramon 
Barros i Fuster, la quantitat de ~5 ptes., en concepte 
del segon premi que li cot-respon, per la bona conserva
ció del cavall que munta. 

-Disposar que comparegui l'Ajuntament per a coad
juvar a l'acció de l'Administració, en el recurs contencio
sa-administratiu interposat per l'Associació Instructiva 
d'Obrers i Empleats Municipals contra l'acord o acords 
de c1·eació del Cos de la Guàrdia Urbana, i suprimint 
i dissolent, ensems, els Cossos de Polida Urbana j 
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Policia de Tràfic, presos per aquest Ajuntament, i au
toritzar l'Alcaldia per designar, a 1'eljecte, el cap 
lletrat corresponent. 

- Resohlre qttc comparegui l'Ajuntament per a 
coadjuvar a l'acció de l'Administració, eu el recurs 
con~~.:ncioso-admin istratiu intt:rposat per Ja Confedera
ció dc la Indústria del Taxi contra l'acord denegant la 
implantació el~ la forma de pagament del servei el 'auto
taxis en forma de tickets i compte corrent, i autoritr.nr 
l'Alcaldia )Jcr designar, a l'efecte, el cap lletrat cor·· 
res pouen t. 

- Des;.:stimar el recurs de reposició produït per la 
Confederació dc la Indústria del Taxi contra l'acord 
de l ':!\juntament ple del 14 de novembre darrer, auto
ritza ut l'ús dc l'apatell uUumiuós Fru11s». 

- Disposar que resti establerta la direcció 1'1nica 
per al trànsit rodat al carrer de Buenos Aires, en el 
S(!IJtit d'Aribatt a Muntaner. 

- Dc'>cstimar la instància per la qual Carles .1\Im·
t!ner. dc Vclnsco demana autorització per utilitzar la 
cruïlla Consell de Cent-Sardenya per a entrenar els 
alumnes de l'Escola de Xofers Barcelona. 

- Assenyalar la plaça de Calvó i els carrers que 
hi són adjacents, Claranll, Jesús i :\Iaria (part supe
rior) i Joan Alcover, com a lloc per a la pràctica dc 
l'cxam~.;n, pc_l;; enginyer;; d'Obres Públique..c;, dels aspi
rants a conductor de vehicles de motor mecànic, i 
prohibir, però, el que puguin fer-s'hi 'pràctiques d'eu
trena ment o aprenentatge. 

- Procedir n la subhasta dels vehicles i efectes exis
tents al Dipòsit Municipal que no han estat retimls per 
llttt·s propietaris dintre dei termi~i reglamentari. 

EXTINèlO D'INCENDIS 

Ac\judicar a la casa lllinimax R. 111. Puigmartí el 
concurs de subministrament al Cos de Bombers¡ de qua
rauta-sd peccs dc mànega de goma, al preu de S'so pcs
sctcc; el metre, i aplicar la despesa a la par1:. 92 del Pres
supo.c;t vigeut. 

- Po.~ar, amb cànec a la part. 88 del Pressupost vi
gent, a disposició de l'oficial del Xegociat de Majordo
mia i Compres Alexandre Rosell, la quantitat de 5,000 
¡)essetcs, per tal d'adquirir directament i al comptat 
de la Campsa la benzina necessària per al sen·ei enco
manat als autos del Cos de Bombers, 

-Abonar, amb cànec a la part. 88 del Pressupost 
vigent, a Francesc Barberà i Pla, propietari de l'autt>
òmnibus 11.0 49759 B, la quantitat de r6o ptes., import 
dc les aYnrics causades al seu cotxe per l'auto bomba
ÜIIIC n.• 3 d~l Sen-ei d'Extinció d'Incendis, amb motiu 
d'una topada ocorreguda el dia 19 de setembre ll'eu
guauy al carr('r de Vila i Vilà. 

-Satisfet a Rosa Carner i )Iatti, eu qualitat de 
vídua del segon capalaç u1aquinista-xofer del Scr\'ei 
d'Extinció d'lncenclis, Joan Boronat i Fusté, i a partir 
del l.r d'octubre d'enguany, la pensió auyal de r,594'9o 
pessetes, amb càrrec a la part. 3·" del Pressupost vi
gcut i la paga de l'haYet" delmes de setembre propassat, 
crc:d itada pel causant. 

POLíTICA SOCIAL, ESTADtSTICA 
I CENSOS 

Efectuar dh·crsc:; inclusions, altes, baixes r.::ctJti
caóons al l'adró d'habitants. 

EIXAMPLA 

OBRES PúBLIQUES 

1\ provar el pJec de condicions, prC8Supost i plans re
latius a les obres de constmcdó de clavegueres, albe
llons j altres obres accessòries efectuades aJs carrers dc 
Wèllington i Còrsega, i disposar que, sota el tipus de 
ro6,871'27 pt.cs., que s'aplicarà a la part_ 71 del Pressu
post d'Eixampla vigent, es treguin aquelle..c; a subhasta. 

-Com a complement de l'acord del 27 de desembre 
del 1934, pel qual fou aprovada la quarta certificarió, 
d'import 2,2ro'17 ptes., relativa als .treballs de conser
vació del Jla\"Íment asfàltic del passeig lateral esquer
ra, pujant, del pass~.:ig de Gràcia, entre la plaça de Ca
talunya i el carrer u' Aragó, efectuats per la Compa
nyia Peninsular d'Asfalts, S. 1\.., Ja quantitat de 54f>')g 

p~ssdes, r~.:sta de la més amunt indicada, que no hi 
havia consignació on apïicar-les i fou reconegut el crè
dit, s'apliqui amb càrrec a les partides ¡ i S del Pres
supo.o;t d'Eixampla >igent. 

-Encarregar a Fills de Josep Miamau, per la quau
titat dc 3,517'47 ptes., que s'aplicarà a la part. 71 del 
l'rcssupost d'Eixampla >igent1 els treballs necessaris 
per a completar l'enderrocament i transport de la resta 
d'antigues construccions situades a la Travesera, entre 
el 'l'on·cnt cle les Flors i el carrer de Bailèn. 

-Accedint al que interessa la vidua de Juli Ro
mani, dispos::~r que pel Servei de Parcs es procedeixi al 
trasllat, a una distància de 95 centímetres de l'actual 
emplaçament, d'un arbre plantat a1 carrer de Calàbria, 
davant del n. 0 35, que intercepta l'entrada i sortida de 
vehicles al magatzem de la susdita casa. 

-Procedir, per la quantitat d'u,279'47 ptes,, amb 
càrrec a les economies de la contracta de construcció dt: 
clavegueres a dhersos carrers de Sant Andreu, de la 
que (s adjudicatària la ridua de Joan Llobet i Farn~, a 
l'enderroc i reconstrucció al lloc del seu nou emplaça
ment, la caseta de la Sèquia Comtal al carrer del Segre. 

-Aprovar el plec de condicions, pressupost i plans 
relatius a les obres de supressió del Rec Comtal, en el 
traj1.cte del carrer de Casp, entre els de Marina i Roger 
tle Flor, i eu el dc Roget· dc Flor, entre els de Casp i Au
zià~-.:.\Iarch, i d'acord amb els esmentats documeuts, i 
sota el tip u~ de 52,936'1i ptes ... que s'aplicarà a la par-· 
tidn ïl del Pressupost d'Eixampla vigent, treure a sub-
111!sta les expressades obres. 

-Procedir, dc confonnitat amb el que interessa Jo
sep Gl'i, al trasllat, a 90 centímetres del seu emplaça
mení, d'un arbre situat al carrer de Bailèu, davant la 
cnsn 11.0 221, que intercepta l'entrada de Yehides al u~a
gatzcm existent. 

- En !'nbstitució del mur de contenció que l'Ajunta
ment ha de coustruir al carrer de Balmes, per a l'ober-
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tura dc la Orau Via de Ronda, construir, amb Ja quan
titat dc ó,6¡9'91 ptcs., el q~c cousb;uirà el propietari del 
terreny afedat per la dita obertura, i abonar aquella 
quantitat, un cop enllestida l'obra, a l'esmentat propie
tari, Francesc Gúmc1. i Carbonell, amb càrrec a la par
tida ¡1 tld Pressupost d'Eixautpla ''igeut. 

- Encatrcgar, per la quantitat de 8,500 ptes., amb 
càrn:c a la part. 72 del Pressupost d'Eixampla vigent, a 
Jo..;ep .:\L" Bula i A11lich, en mèrits del concurs celebrat 
a l'efecte, el submiuistrament de 6o tones de carbó eu 
pans per al {uucioualllt:llt de les màquines que s'utilit
zen UI els scr\•cis vials d'Eixampla. . 

- J\ludificant 1 'acord consistorial del 2¡ cle uovembt·e 
últitu, resoldre que, en força de l'escriptura pttblica de 
compmvcmla i cessió de drets, a favor dels germans Fer
nàndcz, es tingui Isidre, Josep i Francesc Feruàudez i 
Cendrós per subrogats i repostos ·en el lloc i dret d'Eu
ric Sauri i Bruguera, pel que ia referència a l'adquisi
ció d'unes parcclles procedents del suprinut carre1· de 
Rera Sant Jaume i el torrent dels Garrofers, i en força 
de 1 'csml:ntada su5rogació de drets, disposar que es Yen
gui en comú i pro indi\'Ís, a lsidre, Josep i Frat1ccsc Fer
nàndcz t Cendrós, quant a dues quartes parts, a favor 
d'Isidre, i quant a una quarta part cada u, a fa\·ar de 
Josep i dc Francesc, les dues següents parcelles: Pel 
preu t.\! 2,686'23 ptes., una procedent del suprimit car
rer de Rua Sant Jaume, i emplaçada a l'illa delilllita
da pel carrer dc la Mutualitat, passatge de Ramau, car
rer dc la Indústria i passeig cle Garcia Hernàudez, i, 
pel preu dc 4,001 '97 ptes., una altra procede11t de l'an
tic tom: ut dels Garrofers, i emplaçada a 1 'illa ddirui
tnda pel carrer de la .Mutualitat, passatge dc Roman, 
carrer de la Indústria i passeig de Gar-<:ia Heruàudez. 

- Colllunicnr al Jutjat d'lnstntcció n.• 4 l'assaben
tat dc la vertl:ncia tlel sumari n .0 434 del 1935, i que els 
du11ys causats a una farola installada al carrer de Tmna
rit, cruïlla a l dc calàbria, importeu la quantitat de 
531 'o¡ ptes. 

- Mudiftcant l'acord consistorial del 27 de non~mbre 
últim, resoldre que es tingui a Antònia Fenés i Armen
gol per resposta i subrogada en el lloc i dret de Frances
ca Lluch i Bruguera, pel que fa referència a l'adquisició 
cl'una parcél~a procedent del suprimit carrer dc Rera 
Sant Jaume, i en mèrits de la dita subrogació de drds, 
disposar que es vengui a .Antònia Fenés i Annengol, 
pel preu dc 1,275'43 ptes., una parcella procedent del 
suprimit carrer de Rera Saut Jaume, i eruplaçaua a 
l'illa delimitada pel carrer de la )lutualitat, passatge 
de Roman, carrer dc la Indústria i passeig de Garcia 
Ilernàndcz. 

- ConYocar per l'Alcaldia al perit municipal Ignasi 
Colomer i Joaquim Moragas, perit de l'expropiada ~la
ria Conti, a fi de celebrar una reunió en la qual s'in
tenti 1111 comú acord rCSl)Ccte de la ·valoració dels ter
renys expropiats per a !~obertura de la Via Attgusta. 

-Requerir les germanes Rosa i :Maria Vivé, propie
tàries clc la finca n.• 28o del carrer de Pere IV .i n.0 9 del 
dc l{ccarcd, pcrquè.1 cu el t.ermini de v uit elies, formulin 
una scnr.illa proposició dc preu d'aquella finca, afectada 
per 1 'oherlura del carrer de Lope de Vega, entre els dc 
Pere 1 V i Pallars. 

-Disposar que es requereixi la Companyia de Fer
rocarrils dc l\L S. A., propietària d'uns terrenys afcc
tat..o.; per a l'obertura de l'avinguda del Catorze d'abril i 
els carrers de Consell de Cent, Padilla, Castillejos 

Enamorats, perquè formuli una senzilla proposició de 
¡;reu. 

- Apro\'ar el full d'apreuament relatiu a la valora
t·ió del~ terrenys propietat de la societat Crèdit Agdcola 
Català, alcctats pt:r l'obertura de l'atinguda de Xile i 
altres carn.rs dc la zona de Pedralbes, i desestimar l'o
ferta dels propietaris. 

-Donar l'aprovació al compte lliurat per Electri
cista Catalana, S . A ., per la reparació de la repisa nú
mero 2170, emplaçada a la casa n.0 ¡o de la carretera dc 
la Bordeta, i abonar el seu import, que ascendeix a la 
quantitat de 8'75 ptcs ., amb càrrec a la part. 8." del 
Pressupost d'Eixampla vigent. 

-Abonar, amb càrrec a la part. 9·" del Pressupost 
d'Eixampla vigent, al lletrat Manuel de Bofarull, o a la 
persona que legalment el representi, la quantitat de 
1,000 ptcs., import del compte cl'honora1·is creclitats com 
a defensor de l'Ajuutatuent en el recurs couteucioso
administratiu contra la Real Ordre del Ministeri d'Ili
sentia dd 9 d.: juny del 1930 sobre reversió de contribu
cions de les finques d'Eixampla. 

OBRES PARTICULARS I PERSONAL 

Denegar al senyor Sampons el permi~ que té dema
nat per a practicar obres d'ampHació i reforma a l'a
vinguda de Francesc Layret, u.• 88. 

-Ordenar el següent : ~ 
A l{amon Torras i Closa, en nom i representació de 

Lluís Fcucr i Piera, que demani la legalització dc ]e.; 

obres practicades a la casa n.0 52 del carrer dc la Dipu
tnció, i imposar-li una umlta de :r,ooo ptes. 

A Ramon Sostre, que sol·liciti la legalitzaci6 de les 
obrl\.'> reali tzades n la <.;.reu CobeJ1a, n. 0 67, i imposar-li. 
una mulla de 100 ptes. 

A Evarist Barraoca, qtte esmeni les inft·accions a les 
Ordeuances municipals que han estat comeses a la casa 
n.• 350 del carrer clc la Independència, i imposar-li una 
mulla dc 500 ptes. 

A Josep l\lassana, que adapti als preceptes de les 
Onicnauces l\funkipals, l'altet que ha construït a l'a
vinguda tlc Francesc J.,ayret, cantonada al d'Entença, i 
imposar-li una multa de 100 ptes. 

A Antoni Thomàs, que esmeni les inFraccions come
ses a la casa n.0 323 del carrer de Marina, i imposar-li 
uua multa dc so ptes. 

-Tornar, amb càrrec al cap. XIX, del Pressupost vi
gent, a Ramon Bccerra, la quantitat de 100 ptes., im
port del dipòsit que té eoustituït amb motiu del per
mís dcma11at per a construir un clavegue1·ó. 

-Abonar a Dolors Espasa i Ballester, en qualitat 
de filla, en estat de vidujtat del jubilat i difunt zelador 
d'Obres d'Eixampla Jaume Espasa i Segrià, i, a partir 
del I! dc desembre COtTCllt, ]a pensió anua] de ! 1057'33 
pessetes i 1a paga dc 1 'haver passiu_ delmes cle setem
bre d'<mguany que va devengar el seu pare. 

PROPOSICIONS 

S'apronncn fes següents, signades pels senyors Con
selh.-rs-Rcgirlors que b i són esmentats : 

Del senyor President de la Comissi6 de Turisme i 
Festes, intcre.o;sant que es cedeixi el Palau cle J3elles 

\ 
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Arts per a la celebració dels festivals de tarda i uit de 
Ja Diada de la niodista, a celebrar el dia 13 dels corrents, 
i que es faciliti, també, la iYuminació corrcsponeut i 
les plantes i flors per a omnment del local. 

Del senyor Viza, demanant que, essent esgotada la 
cono;ignació de la part. 416c del Pressupost Yigcut, amb 
càrrec a Ja qual es yeuia pagant la retribució al perso
nal dc la Brigada e\'entual de taqttillatgc i neteja dels 
palaus i edificis del Parc de :\{oJJtjuïc, s'apliqui aquest 
pagament, per a la primera i segona qninZl"fl:t del mes 
eu curs, au1b càrrec a la part. 443<1 del Prcs!>upost. 

Del senyor Coll i Hoclél>, perqu_è:, atenent. Ja petició 
formulada per llicard Sala i Creus, industrial establert 
al carrer de la Ca11ucla, se l'autoritzi per verificar les 
obre.o; necessàries per a embellir la reconada existent 
eu l'esmentat carrer, tocant a la finca n.o 4, dc confor
mitat amb el projecte presentat oportunament a l'A
juntament, sense que el permís acollseguit devengui 
drets de cap classe, per no estar asse1,yalats a les Or
denances fiscals per a obres d'aquesta naturalesa. 

Del se11yor Bausili, interessant que per la reorganit
zació del Departament d'Arbitris Indirectes, i tenint en 
compte els serreis prestalc; pel lletrat Jo.o;ep Joan OliTe
res, se li reconegui, amb caràcter interí, la categoria d'O
ficial segon, lletrat, la qual haurà de ratificar-se eu el 
moment oportú, eu forma reglamentària. 

- Se1n llegí una altra, signada pel senyor Ulled1 

que, traduïda al català, diu així: «En vista cle la inte
ressant Ordre del )finisteri d'Hisenda, del¡ del corrent, 
creant la Comisgjó a què la mateixa es refct·ei:x en rela
ció amb el problema dc les liquidacions per contribu
cions d'Eixampla, el subscrit opina que la Comissió de 

Govern podria acordar el següent: r.r Qttc es declari 
urgent. z.n Que per a fonmtr part de la Co1nissió a qtlè 

es refereix aquesta proposta es designin per l'Ajuuta
m~nt dc Barce1ona, con1 a representants dels interessos 
municipals a la Comissió, els funcionaris d'Eixampla 
Ricard Romero de Tejada i Josep !IJ.a Payà, i com a su
plent d'aquests, en el cas d'absència o malaltia, el sots
inten·en tor Joaquim Ducct.» (S'acordà aprovar la pro
post:t i assabentar-se amb satisfacció dc I 'Ordre de 
qu~ es fa esment; agrair vivament al Conseller-Re
gidor senyor Jesíts Ullcd les gestions realitzades en 
aquest assumpte pet· obtenir la disposició ministerial 
indicada, tan interes.o;ant als efectes de la liquidació dels 
tributs d'Ei."ampla, i kr arribar, també, l'a~aïment de 
la Corporació als iuncional'is de la Delegació d'Hisenda, 
Emili Lcoz i Lobera i Dídac Ojeda i Gnillelmi, per Ja 
tasca portada a cap en el que afecta a la liquidació de 
les contribucions d 'Eixampla, i que aquest acord fos 
comunicat, mitjançant la tramesa dels correspouents 
oficis.) 

Es donà lectura a una proposició, signada pels se
nyor~ l'lled i Jaumar, interessant qne es posi a dis
p0$ició del cap de Cerimonial la quantitat de 500 pes
setes, per tal d'adquirir, com eu anys anteriors, una 
llotja per a la f n ució dc gala que a benefiri cle la 
G(:rtnnmlat clel Sittdical Pt·ofessional de l't:riodistes se 
celebrnrà el divendres, elia 13 del corrent, al Tl·atre Bar
celona, i que la despesa fos aplicada a la con~i~nació del 
Pressupo.c;t \igent, segons informe de la Iut~rnmció dels 
Cabals Municipals. (S'acordà apronr la proposta, i que 
el pagament es fes a càrrec d'JmpreYistos.) 

Va llegir-se'n ulla altra, signada pel senyor Coll i 
Rodés, demanant que es faculti el cap de l'Agrupació 

dc \'ialitat perquè pU!-(Ili encomanar, fora de ks ofici
nes al seu càrrec, tots aqu<.lls treballs necN>sari.,; per a 

poder acabar amb temp,.; oportú el i)rojede d'Aero-port 
de l~arcelona que ha cl'(·ss.cr lliurat a la Direcció Gene
ral d'Aeri-ports, abans del elia 31 dc desembre, i que 
per a l'abonament de h.:s clc;;peses que s'originin amb 
aquL~t motiu. s'aprO\i un cr.::dit rleJ,500 ptL'6., que se
ran lliurades a l'oficial primer del ~cgoéint dc )Iajor
dc,tnia _\lexaudre RoseU, i a disposició cle 1;esmeutat 
cap d'Agrupació, amb càrrec a la consignació que as
senyali la Inte.ryenciól\Iunicipal.=Es donà compte d'uu 
infonnc de la I11tervenci6 ~eueral, que diu així: ccPer 
a la despesa de què es tracta no hi ha consignació en e1 
Pressupost vigent ; però aquesta Intervenció ha de ma
nifestar que a .la part .. pS hi ha prou rewauent, per si 
es creu convenient aplicar-hi, per analogia, l'import de 
la despesa de què es tracta.» (S'acordà aprovar la propo
sició, amb fa consignació que parla l'informe de la In
tervenció 1\Iunicipal.) 

Va presentar-se'11 11na altra, del senyor Codolà, com 
a Jutge instructor dc l'expedient instruït al funcionari 
Josep Alfambra i Camps, ratificant l'escrit dc couclu
sïous formulat pel cap dc la Secció d'Hi~cnda, del te
nor literal següent: •El cap de la Secció d'Hisenda, ins
tructor del present expedient, té l'honor dc proposar a 

la Comissió cle Go-vern que se sen·eixi decretar l'aixeca
ment dc la suspensió d'emp leu i son imposa(la a Josep 
Alfamóra i Camps, oficial ajudant de la Polida Urbana, 
la qual suspensió s'irupo::à per melltre durés aquest e-~
pcdient, llaYent, per tant, d'L-sscr-li abonat el son uo 
percebut, ja que es declara acabat l'expedient amb els 

pronunciaments a f:n-or dl: I 'cxpres~nt funcionari, per 
no deduir-se del mateix cap responsabüitat sano.:iunable.• 
(S'acorrlà aprovar la proposta del Conseller senyor Co
dolà recaiguda eu l'expedient contra Josep Alfambra.) 

Uona<la compte el 'una altra, sig-nada pel se1Jyor Sau
taca na, fayorablemcut informada pels cap~ correspo
nents, inkressanl:, amb el fi de qt.Iè pugui acoll~egu1r 
estat de dret, el que uctualment resulta ja un fet, i 

que constitueix a mé¡:; una notòria conveniència per al 
millor sen·c1 que l'oficial segon l\Iarià Carda i Tapis, 
adscrit al Negociat dc l\1 i llores de la Secció el 'li isencla, 
sc 1 'adapti a la plantilla de Ja Secció dc l'ro\'eïments, i 
que Fèlix Guirao i Rodríguez, de la mateixa categoria, 
que figura eu aquesta, s(;'} continuï eu la de 1\:smenta
da Secció d'Hisenda. (S'acordà aproyar, l'li concepte de 
trasTlat, la proposició del senyor Santacana, rderent a 
què ~farià Garcia es consid~ri trasllallnt a11'\cgociat cor
responent clc ,ProYeïmcJ1l,.;, i Fèlix Gnirao quedi trasUa

dat a] Negociat cle Millores; dc la Secció d 'Hisenda.) 
~e n 'aprO\·à una altra cid senyor \ïza, manifestant 

que, de coufonnitat a !!art. 6.b del plec dc condicions, 
del concurs per a la contract.1.ció dels sen·eis financers i 
de tresoreria, es procedeixi a la designaci6 del ¡;enyor -
Conseller que ha de pron'1lir a formar la comi,.;;;ió encar
regada cle l'obertura. dc les pliques dc l't.'~lllcntal cou
curs, i, nqnest "Cf~ctc, fvu ck;;ignat el scny(Jr Bansi\i. 

També se n'aproYà una altra, del senyor Snntacaua, 
intert;;snut que es conccckixi una subnud6 de I,ooo 
p~:.;sdes per als fins benN1c,; ck 1a Diatla de la :\Iodis
ta, i que la despesa si~ui aplicada a la consignació del 
capítol que assenyali la lntl.'n·eució dc C,1bah; è\[unici
pal;;. (La consignació s'açonlà que fos satisktn amb càr
rec n Imprevistos, segons informe verbal del senyor in
terventor.) 
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El dia 10 de desembre fou celehrada sessió e:-;¡traordi
nària sota la pi'~:sidència de l'A1ca1de interí, sell\·or 
Francesc dc S. Jaumar de Bofarull, i amb assistt-ncia 
dels Consellers-Regidors senyor-s Yiza, Farrero, Coll i 
Rodés, Bausili i Ulled. 

L'objecti.! dc la sessió era el de donat· compte de la 
petició dc les minories consistorials qt1ant a què fos 
su~pcsa la sessió del Ple de 1 'Ajuutament fixada per a 
Ja tarda, 1.1mb el fi de nomenar Alcalde. 

Posada a Yolació, \'Otaren a fa,·or de la suspensió, i 
dc comunicar-ho ai.""í al senyor President de 1'Assern
blc:!l )[uni"l-ipal, -els senyors Jaumar, Ulled, Viza i Far
rua, i en contra de la suspensió, els senyors Coll i Ro
Ms, Bausili i Codolà. El senyor Jaumar féu constar 
que, cotu ::t Alcalde, vota ,.a en aquell sentit, per ésser 
aquesta l'opinió dc la majoria de Consellers, encara 
que. com a mcmbn! de la Cecla, estimava que la sessió 
ñauria hagut dc celebrar-se. 

Publicacions • 
I disposicions oficials 

En el diari oficial que més avall s'esmenta hau apa
regut, en les dades que s'assenyaleu, les insercions d'iu
terl.>s lllllnicipal que hi són relaciouades : 

BUTLLET1 OFICIAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Dr.\ 10 DE DF.SF.~IBRE. - Publica una 01·dre declarant 
1 en cnràctcr general que uo és d'avlicació a Catalu1Jya Ja 

Llei 1\Iunicipa l de Ja República de-l 31 d'octubre deli935· 
- Publica 1111 edicte relacio11at amb tm expedient que 

s'iustmcix al mos~o dc Dispensari Sixte Mir. 
- Publicn nn avís declarant Íl:lcursos en l'obligame11t 

tl 'ú ~1ic grau mub el recàrrec del 20 per roo sobre llurs 
rt."6pccti ves y_uoles, ::t di versos den tots pel concepte d'ar
bitri sobre tinença i ci rculació fle gossos. 

DrA H. - Annucia l'acor d del ple mUllicipal cou
ccdi llt una rebaixa de la cinquena pàrt del tipus d'im
posició dc les quotes corresponent a l'arbitri sobre el 
mlor dels solars, estiguin o no edificats, sempre que els 
respectius propietaris oportunament acreditin que les 
finq11es teuen construïda la voravia corresponent. 

-Sigui fica l'acord de la Comissió de Govem dc 
convocar una subhasta per al submiuistJ·ament de dlfe
rents articl<:s de primera necessitat pet· a l'Hospital de 
l'Esperança i ]a Cllnica de Psiquiatria. 

DrA 12. -Es fan pí1bliques les condicions de l'emis
sió del Deute públic integrada per trenta-set mil dos
Cl'llts titol,;, i denominada del 13 d'agost del r935 (6 per 
100 n<'t). 

DIA 13. - Anuncia que, durant el termini de deu 
di~:s, restarà dc manifest, al Negoc_iat d'Obres Públiques 
dc la Secció Arlministnttiva d'EL"\'.ampla, e1 projecte qe 
Ili>Ve~ nlineacions i ordenances d'altura de hlla limitada 
pel cnrrer de Bn lmes, plaça d' Angel Guimerà, passeig 
d~: Saut Gervasi i carrers de Folgaroles i 1\'Ioragues. 

Dll\ T'I· -Manifes ta que i'Ajuutament preng ué l'a
cord el 'imposar la cont ribució especial de millores als 
propietflri~ beneficiat-; per Ja construcció de Ja clavegue
ra :lls carrer~ de Duran i Bas i Rector Ubach, Via Au-
1-(Hsla, carrers llc la Travessera, I,luhí Rissech i Marià 
Cub{, aqnest entre els de CaJvet i Amigó. 

- Anuucin que la Comissió de GoYern prengué l'a
cord dc l.t·cure a oposició lliure dues vlaces vacants de 
sots-director de Mercats. 

Noticiari 
l'ERMISOS PER A INSTAL.LAR 

APARELLS INDUSTRIALS 

lleus ací les relacions dc lés demandes de permisos 
que, a a(¡ucsl fi, han estat presentade6 a 1' Ajuntament : 

Aguli tí Colllà , un ascensor i un electromotor a Ja casa 
tt.0 279 <1<:1 can·er dc Lepant. 

An tòn ia Casas, nou calderes de calefacció a ln casa 
11.0 230 del carrer dc Mallorca. 

Auloui Coll, un èiectromotor a Ja casa n.0 167 del 
carrer dds Almogàvers. 

Josepa Castells, uua caldera de calefacció a h casa 
11.0 68 del carrer dels 1\Iadrazo. 

U. Camps i Font, std)stituir un generador de ">a por 
a la casa u. o· 150 dtl carrer de l\Iarti Yilanova. 

Lluls Ccrcós, un electromotor a la casa 11 .0 r..¡ del 
carr~:r dc la Diputació. 

(.;)()pes Allgclats i C.\ un electromotor a Ja casa n .0 12 

elet caml antic dc "~l:ll ència . - , 
J\gnstí Er ugués, un electromotor a 1a casa n .o 9 del 

carrer cle Iolanda. 
?ll iqucl Condom, ltll electromotor a la ca,sa n .0 r27 bis 

del carrer dc VRllespir. 
Isidre Carreras·, dos electromotors i una forual a la 

ca!;a 11.0 4 del carrer de les Flors . 
Caixa dc Pensions per a la Vellesa, una caldera dc 

calefacd6 a In casa n.• 247 del carrer de Sants . 
Cooperativa l>opular de Barcelona, una cambm fri

gorífica i un electromotor a la casa u.0 6 del carrer 
d'Ortigosa. 

Jmp. Casa de Caritat 


