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GAS ·ETA 
MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Any XXII 23 de desembre del 1935 Núm. 51 

Comissió de Govern Municipal 
~1ou celebrada sessió el dia 18 de desembre, sota la 

PW lt·ncia dc l'Alcalde accidental, senyor Jesús uned. 
Hi .a."isistiren els Consellers Regidors senyors Ramon 
Cóll i Rodés, Joan Bla. Viza i Ca'ball, Josep Codo1à i 
Gualdo i Josep Farrera i Viu. 

S'hi adoptaren els següents acords : 
Apro"ar l'acta de la sessió òrd:inària dc la Comissió 

de Go\'cru del dia n dc l'actual mes i la de l'extraordi
nària del dia ro. 

- Disposar que la senyoreta 1\illia Lluïsa Gómez i 
MarLfnez dci..xi de prestar servei a l'Oficina dc 1\Iatrícti
lcs, on .fou traslladada, i torni a la de la seva proce
dència. 

- Yisl un ofici de l'administrador accidental dc 1'_'\
sil del Parc, pregant que per a utilitat dels sen·eis d'a
quesl Asil la Comissió de Go,·crn els concedí 1111 cotxe 
cFord• que és ai Dipòsit dc cotxes municipals per a la 
subhasta que ha de tenir lloc pròximament, fon acordat 
dc conformitat, a111b el ben entès que el cotxe és el que 
té el HÚ!Uero de patent 21436. 

- Com a aclariment a l'acord del Consell de GO\·em 
referent a la instància dels senyors Güell i López, .del 
2¡ delmes passat, resoldre que s'entengui que al compte 
corrent obert es podran carregar arbitris fins a la tota
litat del valor dels terrenys que representeu les dues re .. 
laci on$ valorades fe teli per 1' Agrupl!Ció del Pl!t de la 
Ciutat acompanyades al dictamen, però que els arbitris, 
quant excedeixin de l'import de les dites ·valoracions, 
hauran de pagar-se en melàllic, i prescindir de 1 'expres
sat compte corr-ent. 

-Disposar que Antoni Cnmicer, que luwia estat 
traslladat a Cultura, passi a prestar els seus. sen·cis al 
1\egoriat Central de Proveïments. 

-Atès que són indü;¡x:nsaples a Cul ht ra les funcions 
dc mainadera a les Escoles, les quals podl'ia portar a 
terme, per les seves condicions personalii, Carme Bou i 
Roma, disposar que aquesta quedi encarregada dels sus
dits treballs, en caràcter eYcntual, i cobri 1 'assignació 
de 200 ptcs. mensuals, les quals es faran efectiY<:$ amb 
càncc a la part. 348c del J>rc¡;supost proper . 

- A provar les des peses ocàsionades amb mot in de1 

\'Íatgc fet a la ciutat de Barcelona pel senyor Alexan
dre Lerroux, ex-President del Consell òc Ministres, i 
disposar que el pagament dc llur imp01t es faci amb càr
rec a lmprcdstos, al qual ft es posarà Ja quantitat ne
cessària a dit;posició òel cap de Majordomia i Ceri
monial. 

- Atl:s que per a les necessitats dels Grups Esco
lars és indispensable la funció d'infermera, dispo...;ar que 
Ja realitzi, eu caràct~r eventual, Patrociu:i ..\Iatèncio Al
caraz dc Ruera, amb l'assignació mensual dc :wo ptes., 
la qual s 'aplicarà. a Ja part. 348c del Pressupost. propeL 

- Disposar qne el funcionari de les Oficines del Pla 
de Ja Ciutat senyor Yus sigui b'aslladat de nou, com a 
secretari, a les ordres del Couseller doctor Esqm:rdo. 

- _\ti:s que l'agent d'arbitris ~anuel Sànchcz pres
ta actualment serTei d'ordenança a Ja Secció d'Hisenda, 
i ~xistint en aquesta una vacant de la referida classe, 
nomcuar el dit ~geut per a oc11par-la. 

- Teniut en complc que Fèlix Fuertes, que actua de 
zelador de Proveïments, no ha pogut cobrar a to atub el 
sou el 'aquests funcionaris, per ba\er-se amortitzat les 
places a conseqüència de 1 'acord que en el seu dia pren
gué l'ex-Alcalde senyor :\Iartincz Herrcra, però que, 
malgrat això, el susdit fuucio~ari actua a satisfacció 
dels seus caps, nomen:u· iut.criuatnent oficial tercer de 
Ce1Uentiris el referit Iunciollari, el qual cout.innnr~t exer
cint funciolls en el Cos dc Zeladors de Proveïments, :i 
passarà atttomàticameut a ocupar la primera vacant de 
Ja dita càtegoria que s'hi produeixi. 

- Disposar que el funcionari Ricard Rocha signi 
traslladat al i\"egociat dc Contribucions d'Eixampla i 
deixi d'estar a les ordres directes del seu President. 

- Resoldre q_ue, sens perjttdici de la sc,·a designa
ció definitiva pel Ple Consistorial, el Conseller l\Iunici
pal senyor Torras substitueixi el senyor Camps com a 
Conseller Delegat de1 districte III; el Conseller senyor 
Roviralta substitueixi el senyor Bassols com a Conse
ller Delegat del districte \', i el Conseller senyor Soler i 
Janer substitueixi el senyor Quintana com a Conseller 
Delegat del districte X, i q11e siguin trameses, amb tota 
urgència, les oportunes comunicacions als susdits se-



•. 

f 

• 

• 
GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

nyors Dt!lcgats, perquè prenguin immediata possessió 
del càrrec. 

- Abonar, .en caràcter mensual, una gratificació de 
roo ptc!i., per treballs extraordinaris, al xofer de l'auto
mòbil dc l'Alcaldia, Enric Cepero i Fulgència, i uua 
altJ·a, també mensual, dc so. ptes., al lacai Josep Guayta 
i Cordellat, les quals quantitats, i a més aquelles que po
guessin existir pendents de pagament, per haver hagut 
dc suspl'ntlre les rererides gratificacions per manca tlc 
Jtòmines amb les quals fer-se efectives, es pagaran a càr
rec de la part. 70 del pròxim Pressupost, d'import total 
6,ooo ptes., rcreront a les reparacions que hagin dc 
fer-sc al cotxe autornòbil de l'Alca1di(l, a partir tlelJ.r de 
gener, i Ics que conesponguiu a aquest auy, abonar-les 
a !.>ase de la vartida global de Crèdits reconegt1ts dèl 
mateix Pressupost per al 1936. 

- Resoldre que el Conseller de Finances señor Viza 
visiti amb urg-l!ucia els senyors President i Conseller de 
Finances de Ja Generalitat, a fi que puguin ésser auto
ritzats els arbitris extraordinaris que figuren en el 
projecte dc PressupMt per al 1936. 

- Accedint al que ha estat interessat pel delegat dc 
l'Associació Xacional dc Tècnics per a la Defensa de 
la l'oblació Ch·il, cedir el Saló de Cent per a donar-lli 
cinc conferències relatives a prcvencio!lS contra la guerra 
quim ica, a càrrec dc les diverses personalitats. 

-Disposar que el senyor Codolà quedi eucanegat, 
ultra la Conselleria Regidoria de Cultura, de la de Go
veruació, i que el Conseller Regidor senyor Farrera 
quedi també encarregat, a rués de la de Circulació i Po
licia Urbana, de la dc Proveïmênts, i que el present 
acor<l sigui traslladat als caps dels serveis administra
tius respectius. 

-Decidir qtte cu la Pollèllcia de Personal i eu la 
Comissió J\lixta de Consellers i representants de la Cam
bra d<.: la Propietat que ba d'entendre e.n l'asstmwtc. dc 
l'arbitri del o':!5 per 100 sobre solars figttri un represen
tant dc la miuoria tècnica-econòmica, i a aquest que 
sigui dirigida una comunicació· al seu cap senyor Fran· 
cesc Torras i Villar, perquè nJanifesti quins Consellers 
de la susdita minoria designa per a cada una cl'aqucste¡¡ 
úucs Poni:ncies. 

Prestar l'aprovació a un decret de l'Alcaldia, del 
tc11or literal següent : cHaYent cessat les circumstàn
cies que aconsellaren el trasllat del funcionari munici
pal Agustí Esclasans, nnc en disposar que l'esmentat 
funcionari torni a prestar sen-ei a 1a Secretaria dc 1 'Al
caldia, tota vegada que és un dels seus titulars, i doni's 
compte d'aquest decret a la Comi6Sió de GoYeru Mu
nicipal.a 

-Aprovar uu ofici de l'Alcaldia, comunicant haver 
dis posat que per la Pagadoria Municipal s'efectuïn les 
retencions interessades en una comunicació de l'Asso
ciació Instructiva d'Obrers i Etnpleats de l'Ajuntament, 
amb motiu dels préstecs efectuats per la1seva Cai.xa de 
Crèdit i q tte consteu detalladament en aquella comu
nicació. 

- Dc:signar el Conseller instructol a q1ti ~r torn 
cm'rl'Spougui, per a seguir tramitant l'expedient que 
s'iuslrueix contra Antoni Martí. 

- l'restar Ja cou (onu i tat a uu ofrci de 1 'Alcaldia, co
municant haYer disposat que per la Pagadoria Munici-
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pal s'efectuïn les retencions interessades en una co
municació de l'Associació Instructiva d'Obrers i Em
pleats .Municipals, amb motiu dels préstecs efectuats 
per la sen Caixa de Crèdit i que consteu detalladament 
en la comunicació alludida. 

- Requerir, a elecció de les mateixes interessades, 
a una Sl'n.}'oreta funciomui municipal perquè pugui 
prc~tar serveis dc telefonista, substituint Ja senyoreta 
:1\[aria Martlncz, que es troba malalta, i que el cap del 
Negociat de Personal faci les indag~cions que calgui1t 
per tal dc veure si és factible de trobar alguna senyóreta 
yuè voluntàriament vulgui encarrègar-se'u. 

- U$ donà compt~d'nna resoludó de la Comissió dc 
Govern, que clin així: «Aquesta Comissió, en assahen
tar...gc de l'acord pres per la Comissió de Govern tlel elia 
6 dels corrcnt1;;, cleixaut ~;ense efecte la jubilació de l'o
ficial primer Juli dc No i Rodriguez, ba pres l'acord dc 
pregar a la susdita Comissió de GoYern que Yulgui in
fonnar a la dc GoYernació respecte els fonaments en què 
1·ceolza l'esmentat acord, per si estima que el dictamen 
de jubilació adoleix d'algun defecte reglamentari, o bé 
no reconeix validesa a l'informe dels metges municipals 
que dictamineu la impossibilitat de prestar servei de 
l'esmentat funcionari~. (Ya acordar-.se prendre eswenl 
dc la re~olució de la Comissió de Governació del 27 de 
novembre últim, i arxivar-la, junt amb l'expedi~e 

jubilació de Juli de No, el qual serà retornat al cap de 
l'Oficina dc Personal.) 

-Tenir per apro•at un dictamen formulat pel Con
seller Regidor senyor Coll i Rodés, com a Jutge ins· 
tructor de l'expedient instruït al sergent de la Policia 
Urbana Leopold Diaz-Salazar i Borondg, proposant que 
s 'acortll l'aixecament de la suspensió d'empleu i sou 
imposada al Leopold Diaz-Sa1i~r i Borondo, sergent de 
la Policia Orba11a,·la qual suspen.sió's'1mposà per men
tre durés l 'expedient ]ncoat en depuració de les respon" 
sabilitats que hagués pogut contr~me arub motitt dels 
successos del 6 tl'octubre del 1934, ¡ que li sigui abonat 
el sou no percebut, ja que es declara acabat l'expedient 
amb els pronunciaments a favor de l'expressat f-tmcio
uari, per 110 dedttir-se'1J cap responsabilitat sancionable. 

-Decidir que sigui obert expedient contra el funcio
nari Roderic Tbàiíez i Blasco, i que es nomeni instruc
tor a qui per torn li correspongui . 

.- l'rest:ar 1'aprovació a un dictamen del Com;ellcr 
senyor ~liserachs, Conseller instructor de l'expedient 
instruït al funcionari Lluís Pons i Rius, que diu així : 
•Que es requereixi l'inculpat Lluís ~ons i Rius, per tal 
que es doui per assabentat que la baixa per malaltia no 
pot durar tné~ d'un any, el qual començarà a transcór
rer a partir del dia del present requeriment, i passat el 
qual termini, sense baYcr-se reintegrat al treball, li cor
rerà el perjudici que reglamentàriament correspongui. 
Dou i 's 1 'oportú coneixement d'aquesta resolució a 1 'O
ficina encarregada dels afers de personal, als efectes 
previstos en els arts. 88 i segi.ients del Reglament Ce
neral d' l~~mplèats.u 

- Te1dr per acordat que la ·N'eus Gómez i Trabal, c11 

lloc de passar a prestar els seus serveis a les iuunedia
tcs orclrcs del Conseller Delegat de districte senyor 
Ucó, passi a prestar-los a l'Oficina 11unicipal del dis
tricte IV . 

. ' 
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GOVERNACió-

HIGIENE I SANITAT 

Denegar la soH ic-ituò d'adaptació que conté la ins· 
l.ància presentada per Lluís Sanz i Carles Aguilar, en 
representació del personal temporer i e"\'eutual d'ins· 
pectors de can-os de recollida d'escombraries, ja que 
els soHicitants pertanyen a Ja Brigada de neteja, i 110 
existeix el càrrec al qual demanen ésser adaptats. • 

- Havent-se prncedil per la Dipositaria Municipal 
a la venda dels titols del Deute municipal que forma
ven part del dipòsit pruvisio11al constituït per Miquel 
Torrents, per l'empresa u e Pompes Fúnebres I.a Sole
dat, que és lliuri a I 'csmeutat senyor el resta11t e11 me
tàJ.Iic producte dc la ,·cnda, una ,·egada ingressada a la 
Caixa :\lunicipal la quantitat dc 1,58o'go ptcs., import 
del ròssec que aquella empresa té a f1n•or de l'Ajunta
ment, més les 125 en metàllic que consten en el dipò
sit, i també els cupons dels títols dipositats, venci
ment 3Ò de juny i 30 d'octubre. 

- Concedir Ic-c; llicl:ncics extraordinàries que sol· 
liciten, de trenta dies, el metge de terme Josep Massot, 

de dos mesos, a la ll<'vndora aju~anta Rosa l'aitubí. 
- Aprovar els segiicnts comptes : 
De l'administrador dc Ja CHnica de Psiquiatria, re

latiu al subministrament de diferents articles, d'ml
port 33,919'88 ptes., que s'aplicarà a la part. 250 del 
Pressupost "\'Ígent. 

De1 mateix administrador, relatiu al subministra· 
ment de diferents articles a la Clinica de Psiqniatria, 
d'impo!t 32,725'80 ptcs., que s'aplicarà a la part. 250 
del Pressup.ost vigent. 

De l'administrador de l'Hospitall\larítim d'Infeccio
sos, relatin al subministrament d'articles per a 1 'ali· 
meutació dels malalt..-; i perso11al suba]teru del referit 
Hospital, d'impott 7,ll7'15 ptes., que s'aplicarà a la 
part. 232 del Pressupost vigeut. 

De l'administrador dc l'Hospiú,11 de l'Esperança, 
relatiu a despeses de manutenció d'el referit Hospital, 
d'import 24,014'35 ptes., que s'aplicarà a Ja part. 254 
del Pressupost \'Ígcut. 

De l'administrador de la Casa de l\Iaternologia, re
ferent als subministrament¡; efectuats a la infenueria i 
al restaurant dc la referida casa, d'import r tS8s'6o pes
setes, q1;1.è s'aplicarà a la part. 265 del Pr~ssupnst 

vigent. 
Del mateix administrador, relatiu al submi11istra-

1Ueh t de material i llet a la Casa de 11-Iaternologia, d'im· 
port ¡,592'6o ptes., que s'aplicarà a la part. 263 del 
Pressupost Yigent. 

Del mateix administrador, relatiu a dc:;pcses dc 
l'automò.bil del Sen·ci dc Tocologia, d'import 532'40 
pessetes, que s'aplicarà a la part. 264 del Pressupost 
vigent: 

Cl•;MRNTIRIS 

Eucanegar a Joan Cllmpdelacrett i Fvrés, per la 
quantitat total dc 10,389 ptes., l'execució de les obres 
d'acabament de la con!itrucció del grup de nínxols as
~;enyalat al pla amh el n. 0 124 i començar la dels grups 
n.• 131 i 132 del departament cinquè del Cementin 
de L~s Corts, i apli<:ar la despésa a la part. 202 del 
Pressupost de I 'auy 1935. 

ASSUMPTES GENERALS 

Aprovar els compte:; dc la Companyia General dc 
Cot-xes i Automòbil!; corresponents als sen·eis facili· 
tats a la Corporació municipal durant el mes dc 11o· 
"cmbre proppassat, d'import total r2,812'4o ptes .. que 
s'aplicarà a la part. 63 del Pressupost Yigent. 

- Douar l'apro\'ació' a les factures de la Confcclc· 
ració de la Indústria del Taxi, d'iUiport 8,315'61 ptcs., 
relath·es. al sen·ei facilitat a Ja Corporació, d'abril a 
setembre d'enguany, ambdós inclush-ament, i aplicar 
la de;;pe.sa a Ja part. 63 dc;] Pressupost vigent. 

- Accedint al que interessen l'Associació cl'F.stu
diants de Farmàcia de la noslra U11iversitat i la Comis
sió orgaÚitzadora dc la tómbola a profit dels obrers en 
atur forçós, que sc celebra al soterrani de la plaça de 
Catalunya, davant dc l'Hotel Colo!fl, concedir dos han· 
dcrius a 1 'esmentada Assqcia~ió per a ésser porta lc; als ' 
seus companys de la l·ni,·e1·sitat de Toulonse (Fran
ça), i tm objecte per a la susdita tómbola, i aplicar la 
clcspesa global, que és de 300 ptef;., a la part. 4\9 del 
Pressupost vigent. 

- Aprovar els comptes que presenta el cap de Ccn
monial, corresponen~:$ a despeses d'urgència, ordenades 
per l'Alcaldia. 
~ Donar l'aprovac-ió a la factura del~ .casa P. 1\T:utl 

\ïlanova, d'import 2,325 ptes., relatiYa a les insígnies 
oficials de l'Alcaldia, Consellers Regidors i Consellers, 
serddes el mes de f;elcmbre proppassat, i aplicar la 
despesa a la part. 62 del Pressupost "·igent. 

- Autoritzar el secretari de l'Oficiua :;)Iwlicipal del 
Districte -IIT, Francesc de Sitjar, perquè faci lliura· 
ment, mitjançant els deguts comprovants, als pl'C$1· 

dents cle les -entitats organitzadores de les festes com
memoratiTes del T4 d'a bri 1 celebrades euguany a Sar
rià, de l'itu]Jort de Ics despeses ocasionades amb talmo
tiü, amb càrrec a la quantitat de 1,974'65 ptes. qt1c té 
cobrades de la Caixa .Municipal, i perquè la qnat1titat 
restant de 948'65 pies., que resulti eu el seu poder, 
després de satisfer les r,o26 qtre importarà aproximada· 
ment aquella atenció, siguin de!'tinades a cobrir el dèfi· 
cit produït amb motiu de les festes celebrade..:; enguany 
al districte III. 

- AproTar la relació d'hores extraordinàries erc
ditades pel personal del Registre Geueral de Secretaria, 
d'impoü total 29,'i ptcs., i aplicar la {lespesa al capilol 
d'imprevistos. 

ASSISTl'mCIA :Millll'l:CIPAL 

Autoritzar la cessió o transferència de drets feta per 
Eulogi RiYera, com a adjudicatari del subministrament 
de carn de bou (pit i bistec) a l'Asil dc Nostra Dona 
de Port a fayor dc Rosa Tllzaro i Posada. 

- Tornar a Ricard Admetlla. i liioutanyà la fiança 
constituïda per a t'<'.spoudre clel compliment del con
tracte de s ubmi11iBtramcnl de carns als establiments 
d'Assi,stència :Muuicipal . 

- Procedir a l'immediat enderroc del magatzem 
del sen· ei c1 'aigik.s que eslava establert al carrer dc 
Saduruí i que ha dcixnl desocupat per haYer-sc traslla
dat als locals del carrer dc Sicília, i per tal de dm a 
terme l'esmeutat enderroc, disposar que sigui obert 
uu concurs. 

' ' 
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... FOMENT 

OBRES PúBLIQUES 

Autoritzar la Societat General d'Aigües dc Barce
lona per derivar ramals per al subministrament d'ai
gua potable a les tiuqucs del carrer de Casafranca, de 
la canonada propietat de l' Aj¡mtament que assorteix 
aigua al Grup Escolar \'illajoana. 

- Encarregar el següent : 
A Sah·ador Cowmin:t, Ja instaRació d'una campana 

elèctrica al Cementiri de Sant Andreu, per la quanti
tat de 374'50 ptcs., que s'ap1icarà a la part. 94b del 
Pressupost vigent. 

A .Manuel Card, Ja installació de dos llums elèc
trics a la porta d'entrada del Cementiri d'Horta, per 
la quanmat de 16<)'15 ptes., que s'aplicàrà a la par
tida 94b del Pressupo.-;t \'igent. 

A Dionís Aguelo, la instaJ.lació d'una estufa de 
carbó i clos Yentiladors a 1 'Escola nacioi1al tlel carrer 
d'Enric Granados, per la quantitat dc 539 ptes., que 
s'aplicarà a la part. 94b del Pressupost vigent. 

Al mateix industrial, Ja iusta11ació de tres engalços 
i dos llums a l'Institut d'Higiene, per la quantitat de 
167 ptes., que s'aplicarà a la part. 94b del Pressupost 
vigent. 

Al mate~senyor, la instaYació d'un llum a la mar
quesina del Mercat de Sants, per la quantitat de 227 
pessetes, que s'aplicarà a la part. 94b del Pressupost 
vigent. 

A Cnstalleria Catalana, el subministrament de vi
dres als Tallers )funicipals, per la quantitat de 5,982 
pessetes, que s'aplicarà a la part. 42oa del Pressu
post vigent. 

- Aprovar el compte de la Companyia Telefònica 
Nacional, d'impott 25 ptes., 1·elatiu al,\; trasllats efec
tuat.'i en les cstacion:; lele[òniques que en aquell es 
relacionen, i aplicar la despesa a la part. 99 del Pres
supost \'igent. 

-:- Accedir a la petició de Francesc i Felip de Solà 
i Prats, per tàl que la ploma i mitja d'aigua anotada 
avui a nom de Josep Prats i Tàrrecb, s 'inscriguin a 
fa,·or de Francesc i Felip de. Solà i P1·ats en comú i 
pro indivís. 

- Atesa la petició dc l.\Iaria Buixó i 1\lonscrdà, sub
miuistrar a la màxima pressió la ploma d'aigua de 
)foutcada que assorteix l'immoble n.o 29 del carrer de 
l'Argenteria, propietat dc la soYicitant, i disposar que 
la susdita ploma d'aigua de ~fontcada, ano!Jtda avui a 
nom d'EliOJJOr 1\Io;•scnlà i Rosèlló, s'inscrigui a favor 
de Maria Bttixó i Monscrdà. 

- Proeedir a la i11staHació de dos llums elèctrics a 
les Oficines de la Dtlegació :Municipal del Distric
te \'li, i destinar-hi la quantitat de 6o'46 ptes., que 
s'aplicarà a Ja part. 94b del Pressupost vigent. 

- Aprovar el compte de la Societat General d'Ai
gües de Barcelona, d'import 478'61 ptes., per la repa
ració de comptadors d'aigua de les Iouts públiques çle 
la zona d'It1terior, durant el mes d'octubre darrer, i 
aplicat l'esmentada quantitat a la part. 187 del Pres
supost vigent. 

- Efectuar la inslaHació d'un timbre elèctric al 
Dispensari )Iunicipal dc Gràcia, per la quantitat de· 
92'65 ptes., que s'aplicarà a la part. 94b del Pressu
post ~igent. 

- Com·ocar concttrs prh·at per a la iustatlació d'un 
extractor d'aire al Negociat del Sen-ei dc Policia de 
l'roYcïments, sota el tipus de 281'55 ples., la qual 
s'aplicarà a la part. 94b del Pressupost \•igeut. 

- Aclarir eu el que calgui l'acor-d dc lu Comiss1ó 
dc Govern del 28 d'agost darrer, e11 el sentit que es 
lliuri a l'oficial de Majordomia i Compres Alexandre 
Roscll !¡1 quantitat dc 5·000 ptes., a disposició dc l'en
ginyer cap de l'Agrupació de \ïalitat, per a les despe
ses que s'ocasionin amb motiu de la redacció dc projec
tes, reproducció de plans i altres complementaris, i 
aplicar la despesa a la part. 451, ja afectada en el 
l;msdit acord. 

- Autoritzar a la Unió de T1·eballadors Cristians 
de Catalunya per a instaHar una pancarta, de 7 metres 
dc llarg per 2 d'ample, penjada dels arbres al comença
ment dc les Rambles, fins al 31 de d~mbre corrent, 
anunciant la tómbola a benefici dels obrers sense treball 
que se celebra als subterranis de la plaça dc Catalunya, 
i atès el caràcter ben(:fic, dispoSar que el present per
mis sigui au1b exempció d'arbitris. 

- l'er tal de clonar compliment als acords vigents 
,;obre concessió de pcrmi.:;os per a la construcció de 
,-oravies, rebaixos i canalitzacions i, en general. tota 
mena d'obres realitzades pels particulars a la via pú
blica, autoritzar el cap dc l'Agrupació de Vialitat per 
reunir en nua sola oficina, dintre del Servei de Pavi
ments, tot el persomll de l'esnrentada Agmpació que 
aYui té intervenció en la tramitació d'aquest expedient, 
suplcrncntat amb el personal de Brigatl'!s de què dis
posa actualment. 

OBRE.C) PARTICULARS 

Atorgar permís a la Companyia Barcelonesa d 'Elec
.. -ricitat per construir una can1bra subterrània a la vora
via del carrer de Castillejos, xamfrà ~tl de Llorens i 
Barba, i .fnstallar-bi un trans[orrnador estàtic de 
200 k. w. a. 

- Accedint en allò que ha solHcitat }fanuel Cuyàs 
i Caro!, propietari dc la casa n.0 92 del carrer de Sar
rià, instruir e.---.:pedient contradictori perquè 1 'Autoritat 
municipal pugui dclermi11ar respecte l'estat de ruïna 
de la referida finca. 

- Imposar a Fran<'e¡;c Badia una multa de r,ooo 
pessetes, per no haver dona[ compliment a l'ordre del 
Scn·ci d'Installacion~ Industrials, relativa a la sus
pensió d'obres de constmcciQ d'u u forn de coure pa 
que. sense haver obtingut permis, ba practicat a la 
C<J.$a n. 0 157 .del carrer Nou de la Rambla. 

- Desestimar la petició del Ba11c de lliscaia, su
<'Ursal dc Barcelona, quant a la construcció d'tUl rebaix 
a la voravia de la plaça de Catalunya, enfront el carrer 
de Rivadeneyra, i atorgar permfs a la susdita entitat 
per establir un pas de carruatges a tra,·és de la .-ora
Yia cle la plaça de Catalunya fins al carrer de Riva
deneyra. 

- Imposar a Joan CbaYes i Garcia una multa de 
100 ples., per havc1· comelJÇat, sense el corresponent 
permís, la construcció cl'tma casa. 

- Ordenar a la societat anònima Sedagodon que, 
din~ el termini de quinze dies, procedeixi a instal
lar l'electromotor que existeix coHocat molt prop de la 
paret mitgera, al primer pis de la .fàbrica establerta 
als n.• 66 i 68 del susdit carrer. 
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URBANITZACIO I REFORllA 

Apro\'ar el full d'apreuament de la part de tiuca 
propietat de Jo.sep Domènech i :\Iansana, situada al 
carrer de Gustau A. Bécquer, formulat per l'arquitecte 
cap del Servei de \"aloracions, perit de l'Ajuntament, 
en mèrits dc l'expedient d'expropiació d'aquella, per 
Ycnir a[cclada pel Projecte de via d'enllaç entre .:!1 Via
ducte de Vallcarca i la rarretera de Cornellà a Fogars 
dc Tordera i l'import de la qual ba estat fixat en pes
setes 9,870'20. 

- Donar l'apro\•ació al Jull d'apteuruuent de la 
part de finca !lituacla al camí de Sant Genís, p ropietat 
de Ticncdicte Moncl.{ts, formulada per l'arquitecte cap 
tlel Scn·ci <le Valoracions, perit de l'Ajut1tameut, en 
mèrits de venir afectada pel projecte de via d'enllaç 
entre la riera de Vallcarca i la carretera de Cornellà 
a Fo¡;ars de Tordera ; l'import de Ja qual ha estat fi
xat en 17,573'rx ptcs. 

- Aprovar el full d'apreua1uent de la part de la 
finca amb façana al cami de Sant Genís, i amb façana 
posterior a la riera d'Andala, propietat dels germans 
Ricard i Alfons Pujol, formulat per l'arquitecte cap 
del Scn·ei de Valoracions, perit de l'Ajuntament, en 
mèril.; de l'expedient d'expropiació d'aquella, per venir 
afecta ela pd Projecte de da d'enllaç entre el Yíaducte 
de \"allarca i la carretera de Cornellà a Fogars de 
Tordera ~ I 'import de la qual ha estat fixat en pe.<::>e
tes 33,112'55· 

- Incoar expedient de sobrant de· \ia pública i 
pas d'aigua de la parcel.Ja procedeut de l'autiga riera 
d'Escuder, emplaçada a l'illa limitada pel can·er de 
Sants. riera d'Escuder i carrers de Càceres i Tinent 
Flomesta. 

HISENDA 

PRESSUPOSTOS 

Adjudicar a la raó social V. i D. 01i\a (Institut Grà
fic Oli\'a de \'ilano,·a) la conf~cció i subministrament 
de segells municipals, per a l'impost .extraordinari de 
correspoud~ncia postal, i el recàrrec, també extraordi
nari, sobre pòlis~s i vendís d'operacions bursàtils, en 
fonna regular, per al proper trimestre del proper auy 
1936, i disposar que el pagament de l'import dels se
gells, que pel que respectll a un trimestre es calcula 
en unes 15,000 ptes., pel que es refereix al segell de 
correspondència postal, 1 eu .::;;:;; ptes. pels segells sobre 
pòlisses i Yendís d'operacions bursàtils, es faci efectiu 
amb càrrec als Cabals especials constituïts per acord 
consistorial del 25 de maig del 1932. 

- Disposar que, a partir del I.r de gener del 1936, 
la reníuneració de 2,780 ptes. anuals que percebia el 
cap clcl Negociat d'Higiene i Sa.uitat. com a substitut 
del cap dc la Secció dc Goven1ació, pel fet d'ésser el 
Cl'IP dc Negociat m~s antic dintre cle Ja Secció, com a 
conseqüència de la defunció de l'esmentat cap del Nc; 
gociut. ci'IIigicnc i Sanitat, serà percebuda pel del Ne
gociat dc Majordomia i Contpres de la mateixa Secció, 
Josep lli.• Torrents i Solé, que resulta ésser el més 
antic, i aixecar la nota d'atuortització que es consigna 
per n la dita remuneració en la part. r2S del Pressu
post vigent. 

- At(:s el que interessa l'Associació de Comissio
nistes i Tractants de Bestiar (Secció Porcí), en tot allò 
qllc es refereix al primer extrem de la petició, auto
ritzar l'inspector cap d'Impostos Indirectes perquè 
avali els t·orrcsponents carnets a les persones designa
des per l'esmentada Associació, en els quals constarà 
les facultats que els concedeix l'esmentada As$ociació 
coo1 a inspector:; seus, als efectes que puguin coadjuvar 
a l'acció municipal dc repressió del frau, per l'entrada 
dc carns fresques a aque.'>ta ciutat, i que pel que es re
fereix als quatre extrems restants, la Comi5sió de Pro
veïments resoldrà el que sigui pertinent. 

- Satisfer les quantitats de r,665'25 ptes. a1 Palau 
dc Ja Mutualitat i 550, a l'agent-xofer Manuel Pascual, 
quantitat per ell be.o;treta; 6oo, a l'agent Josep .E;scu
dero, també quantitat bestreta per l'esmentat funcio
nari, i 309'95, a l'agent Rafael )Iota, srunes correspo
mmts a 1cs despeses dc curació dels susdits funciorm
dís d'Impostos Indirectes, el$ quals foren ferits en Ja 
tupada que sofrí el cotxe de l' Admini5tració en servei 
de ronda, amb un ta.,i, al carrer de la Diputació, 
cantonada al de Rocarfort, la nit del dia 27 d'agost 
darrer, i di~posar que el total import. de 3,125'20 ptes., 
sigui satisfet amb càrrec a la part. 451 del Pressu
post ''igent. 

- Sense que representi reconeixement del dente i 
1 'obligació dc fer pagament la Corporació Municipal 
com a organisme legal encarregat de la liquidació de 
I 'Exposició Iutcruaciooal de Barcelona de l'any 1929, 
pr.:ndre esment de la transferència feta per Esteve 
lllunné, a fa,·or dc Joan Clausell, Maria-Antònia Do
mèuech, Angela Hcrèd1a i Josep Munné, dels crèdits 
de x~,ooo, ~4,000, 1,500, 6,ooo i 47,500 ptes., respecti
vament, que diu ostentar per les obres de con5trucció 
del Palau de Projeccions. 

-Disposar que, amb càrrec a la fiança constituïda 
per Antoni l\1onlc;eny i Sah·at, en garantia del con
tracte de construcció del Palau Nacional de l'Exposi
ció Internacional de Barcelona, es faci pagament al Jut
jat de Prilllera Instància n.o 15 de la quantitat de 
219,327'25 ptes., líquid assenyalat definitivament cu el 
judíri ordinari seguit per Dimas Pujadas contra l'Ex
posició ltlternacional i el senyor :\Iontseuy; manifes
tar al Jutjat de Primera Instància del Partit de Reus 
que la retenció dels crèdits que acredita el senyor 
)fontseny, dc I 'Exposició, interessada eu mèrits del ju
dici dc separació de persones i béns promogut per 
Rosa )[onné i Socias, esposa del senyor )fontseny, ha 
d 'entcndrc's limitada a la porció que resti lliure de la 
fiança després de cobrir les altres responsabilitats que 
puguin han!r-se declarat amb càrrec a aquelles, i men
tre no doni respo&la conforme al precedent acord el 
Jutjat cle Primera Instància de Reus i els tercers ces
sionaris en els dHerents intents de transferències que 
han estat iutcu"tat;; per part d'Antoni Montseny, dis
posar que sigui susp~s, amb la sola excepció del n. 0 1 

del present acord, el pagnmeut dels crèdifs i la devo
lució dc In fiança sobre el que, en el set1 dia. s'acordi el 
que procedeixi. 

-Resoldre que l'Ajuntament de Barcelona, actuant 
CQ111 a liquidador legal de l'Exposició Internacional ue 
Barceloua 1929, torui a Construccions i Paviments, so
cietat anònima, la fiança de 5g6,¡99'85 ptes. que consti
tuí per a respondre de les dh·erses obres i serYeis pres
tats a 1 'Exposició Internacional de 1929, fiança que, 

.. 
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p<:r acord dc Ja Direcció del Certamen, restà afectada a 
di n!rsc...; certificacions, d'import total 624,013'00 ptes., 
i per tractar-$e de la data en què es considerà coush
tnïda la fiança de referència, la dc l'n de noYetn,bre del 
1929, en la qual els .pagaments fets per l'Exposició ln
tcruacional ho eren amb tota normalitat, ja qtt.:: l'es
mentada Exposició disposa\·a de numerari suficient, sa
tisf~:r-la en Ja seva totalitat. 

Disposar que I'Aj1mtameut de Barcelona, actuant 
com a liquidador legal cle l'Exposició Internacional dc 
Barcelona 1929, torni a Anglo-Espanyola d 'Electrici
tat., la fiança de 42,500 ptes. que constitní per a res
pondre dc la construcció de cascades dC! J'Expos1ci6 
Internacional 1929, fiança que, per acord de la Dircc
dó del Certamen de l'Exposició, restà afectada a la 
•çcrti flc-ació n." 1, per a la consen·ació cle la iustaHaci6 
elèctrica dc les cascades de l'esme11tada ExposiciÓ, 
d'import g6.7o5'33 ptes., i que per tractar-se de la 
data u1 què es considerà constituïda Ja fiança dc Je
fcrèm:ia, la de l'u de non!mbre del 1929, en la qual 
els pagaments fel-; per l'Exposició luteruacional l1o 
<:ren amb tota normalitat, ja que l'esmentada Expo
l:iició disposaYa de numerari .suficieut, satisfer-la en la 
s..:va totalitat. 

L'~GRESSOS 

Desestimar Ja instància de l'Associació de :.'\[ercers 
al Detall dc Harcelona, en la qual demaneu la supresstó 
dc la ínstaHació dc barraques per la fira de Reis, o, al

"•menys, la modificació de llur emplaçament a l'avin
guua de les Corts Catalanes. 

- Bn coutestació a -l'escrit oposant-se a la peti.:ió 
de J 'i\ ssociació de 1\Iercers al Detall dc Barcelona, C!ll 
el sc11tit que sigui denegada, 0 almenys l.Uodificada ell 
la rormu que soHiciteu, la iustal~ació, a l'aviti¡¡;udn dc 
les Corts Catalanes, amb motiu de Ja fira dc Reis, de 
h:uraques per a yendre jogui1les, maniíesi:."lr al Gremi 
dc Firaires que la Comissió de GoYern l\Iunicipal ha 
acordat desestimar aquella petició. 

- En mèrits de la instància de Ricard Pons, en la 
qual reclama contra 1 'exacció de la quota per taxa .;o
bre la inspecció d'aparells distribuïdors de gasolina i 
dipòsits dt: gasolina, amb referència a l'aparell amb el , 
sen dipòsit existent en el garatge s1tuat al carrer de 
Clarí~, n." 84, desestimar l'aNndida reclamació, i tt.:nir 
per formulada la reserva que fa el sollicitant respecte al 
ret que el pagament efectuat no implica coufonnilnt 
amb la quota. 

- Desestimar la instància de Francesc Llagostera. i 
l'alau, sol-licitant la rebaixa de la quota cle 45 ptes. que 
li ( ;~ exigida en concepte d'inspecció sanitària d'indús
tries alimentoses, corresponent al Cafè-Bar clel carrer 
de l'roYcnça, n.0 341. 

- En mèrits de la instància produida per Ramon 
llaixcras, propietari cle les cases n.• 102 i 104 del pas
seig dc la Bonanova, en la qual soHicita la clevoluei6 dc 
l6 ptu.-;. import dels talons de l'exercici 1933, png:üs 
in<lcgutl::llneut per quota de la taxa sobre pous negres, 
cli~pusur que sigui. estès co11tra el reclama11t un càrrec 
supkmcntari dc 75'6o ptes., itnport de la diferèl1cia en
tre les 48 ptcs. que procedeixen tomar-li per la taxa 
sobre pous negres, corresponent als e.'-ercicis 1931, 1932 
i 1933 i les 123 que ha deixa.t de pagar per la taxa 
~obre clavegueres els anys 1931 i 1932. 

-. f 

,. 

PIXS-Y.ALUA I :.'\IILLORES 

Assabentar-sc de la sentència dictada pel Jural 
d'Exac<"ious Locals eu l'expedient a 1lOm del Risl>at 
dc Harcdona, per la qual es declara prescrit el dret dc 
l'.\junta111ent a la percepció de la quota per l'adquisi
ció d'nua finca situada als carrers de les Mougcs, Sò
crates i \'allès. 

- Eu atenció a estar pendent d'arranjament entre 
el Consorci cld Port Franc i l'Ajuntarnent la modali
tat dc pagament de Ja totalitat de les quotes de 1 'arbi
tri d~ plus-vàlua, per les transmissions de domiui, a 
favor del tlil. Cousorci, i essent una d'elles la qnc t~s 
objecte de l'expedient n. o 2242-28, donar-se per assnben
lfula de la sentència dictada pel Jmat 1\Icnor d 'lixac
cion~ Locals del ro d'octubre del 1935, per tractar-sc 
tt'una obligació assolida pel tennini de prescripció. 

- Compru·èixer com a coadjuvant en el recurs con
tencio;;o-administratiu iuterposat pels germans Sostres 
i Amatller contra la se,ntència del Jurat Superior d'E
xaccion,; Locals, referent a l'arbitri dc plus-Yàlua. 

-l'rendre esment de la sentència dictada pel Jurat 
:\Icuor t1 'Exaccions Locals, i eu la qual es resol esti
mar la reclamació interposada per Emili ~lercha:1 i 
Fraile, referent a la impugnació de la quota de 3.476'25 
pe..o;~etcs, i, en conseqüència, revocar l'acord de l'Ajun
tament, del 12 d'abril del 1933. per in~istèucia de base 
d'impugnació que pugui justificar la liquidació dc quo
ta per contribució especial de millores, rc[ereut a la 
Jinca 11.0 10 del carrer dc Regàs. 

- Assabentar se de la sentència dictada pel Jurat 
i\leuor d'Exaccions Locals, per la qual s'estima u11a 
reclamació interposada per Josep Cah·et i Daltabuit 
contra Ja impo~ició d'una quota de 1,548'79 ptc¡;., per 
obres dc trausfonnació en subterrani del ferrocarril dc 
Sarl'ià a Barcelona. 

- l'rendre esment de la sentència dictada pel ]urat 
.Menor d'Exaccio11s Locals, per Ja qual s'estima la re
clamació iuterposa<la per Dolors Macià i 1\Ionserdà re
ferCJit a la quota de 3,077'32 ptes., referent a la finca 
n." 231 del carrer de ProYença en l'obra de transforma
ció cu :;nbterrani del ferrocarril de Sarrià a Barcelona. 

- AproYar la relació de 2,790 ptes., per tal de fer 
pagament alllb elles dels diferents treballs e."\:traordi
naris realitzat.; per alguus funcionaris al ~egociat dc 
Plus-Vàlua durant el mes en curs, i a la vegada pel pa
gament de dut i-c1nc mil fitxes i quatre fit..xers, dc 
conformitat amb l'acord de la Comissió d'Hisenda del 
9 dc desembre d'enguany, i en relació als treballs ex
traordinaris per les Yaloracious dels- terrenys del teryne. 
municipal que tenen de regir per als anys 1937, 193S i 
1939, en relació a l'arbitri de plus-Yàlua, tot a càrrec 
a la part. 135a del Pressupost Yigent. 

- Po¡;ar, ntnb càrrec a la part. 159 del l'ressupost 
del 1935, a disposició del cap lletrat del Negociat dc 
Plus-Vàlua, la tluantitat líquida de 3,,6oo ptes., per a 
satisfer les despeses causades als Registr~s de Ja Pro
pietat d'aqttcsta ciutat clnxant els mesos de juli.ol a 
<lc.~mbrc de l'any en curs. 

SOLARS 

Donar de baixa del Padró de l'arbitri sobre solars, 
els següents : El situat al carrer de -la Diputació, xam-

... 
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frà a l'avinguda del Catorz.e d'abril, de Josep Viüama
la ; el n.0 5:! del carrer de Sagués, de )faria Garcia ; el 
Il." 7 del dc Copons, dc :\Ianuel Barguñó; un, sense 
número, del tTt! l'Arc de Sant )farti, d'Agustí i Tcn:sa 
Queraltó; el n.0 21 del d'Anglí, dc Pere Sauret; el 
11.0 89 del de Bada!, de Ramon Rolduà; el u.0 102 del de 
Villarroel. de Daniel Pérez; el n.0 236 bis del çÍe Con
cepció Arenal, de Genoveva Camí; el n.• 370 i 372 del 
de 1\funtancr, d'Antoni Aleix; el o.0 11 cle l'illa sego
na del tlistricto IV, de Francesc Pujol; un, situat al 
carrc1· tlc.: Provença, de ]oa11 Cortès ; un altre del òcl 
Do!i cle maig, de Bema ventura Co11iH; el n.o 149 del 
d'Entcnça, dc Josep Arbós; un, situat al uel Comte 
d'Urgell, de Maria Assumpció 'C0mpte; els n .• 292 i 
294 del dc. Mnutau~r, de Rita Llobet i Nicolau ; el 
n.• 155 del del Rosselló, de Teresa Morel; el n.o 229 
del dc Viladomat, de 1\Iaria Teresa Coll; un, sense nú
mero, del de la Indú,.;tria, de Joaquim Bardagí ; el nú
mero 3Tl del dc Verdi, d'Erne;:;t Lla\·aneras, i el n.• 32 

del dc lHcart, de Josep Mas. 
-Excloure, del Padró de l'arbitri sobre solars seu

sc edificar, cb assenyalats amb els n." 2, illa 105 ; nú
mero r, illa ro¡; n.0 r, illa 1oS ~ u.• r, illa 109; n." I, 
illa 104, tol-; ells del districte VI, i n." 3, illa 195, del 
distridc lV, que figureu a càrrec de la Generalitat de 
Catalunya, en mèrits de l'acord de la Comissió de Go· 
\ ern del 28 d'ag-ost del 1935, ratificant 1 'acord dd 14 
de gener del 1934, el que representa una disminució en 
la liquidació dc l'esmentat arbitri de 29.429'0-J. ptes. 
anyals, i anullar tots els càrrecs pendents de liquidació, 
que fan referència als solars esmentats. 

- Ratificar una resolució del Conseller Regidor d'Hi
senda en el sentit de concedir la baixa del solar n.• 2 1 

illa 175, districte 1V1 des del I.• de gener del 1933, o 
sigui eles dc la data de la inclusió al Padró de l'arbitri 
sobre solars sense ed1ñcar, anullant-se tots els càrrecs 
estesos per dit concepte. 

-Tomar a 1\Iaria i Montserrat Juncà i Abelard !.,a
carrera, amb càrrec al cap. XIX, article únic del Pressu
post vigent, Ja quantitat de 538 ptes. pagada d'excés 
pel concepte d'arbitri sobre solars sense edificar. 

DfPOSTOS DIRECTES 

Imposar una mulla de 125 ptes. al propietari dc l'im
moble n.0 178 del carrer de ~Iallorca, per no ba,-er pre
sentat la declaració de lloguers ni exhibit els contractes 
d'arrendament. 

- Douar de baixa del Padró de l'arbitri sobre llo
guers, els pisos que ocupeu Carme Gamisans, Florenci 
Cnpcllà, Antoni Cristall, Antònia Berga, Francesc Rai
llo, Antoni Camunas, Josep Domènech, Ferran Domê
uech, Joaquim 1\Iartí i Lluís l\Iallafré. 

-Concedir l'exempció de l'arbitri <>obre el trasllat 
dc mobles sol-licitada per Josep Sala, Berta Fisac, Jaume 
Sort i Esteve Setra. 

- Atorgar la baixa del càrrec de 'l'arbitri sob1·e. tras
llat tle mobles demanada pel l,aboratori ETes, S. A. 

-Donar de baixa els talow; de l'arbitri sobre conser
Yació i neteja del clavegueram corresponents a finques 
propietat d'Ig11àsia Piera, Joaquim :i\rartí i Asil de ~eus 
Orfes. 

• 

CULTUQA 

XEGOCIAT AD"JIIXISTRA.TIU 

,\provar els comptes justificats relatius a la inver
sió dc sumes lliurades per a atendre les despeses de 
material, i neteja de les Escoles l\Ioutes..,.ori, ViJ.Iajoa•·a 
i :t\ards ~Iontufiol. 

- !1. torgar al Patronat Obrer de Sant Miquel rle1 
Port, i per tal d'ajudar a les despeses de sosteniment 
de les seves Escol~:s gratuïtes, una sul),·e11ció dl'! x,ooo 
pessetes, amb càrrec a Ja part. 384 del Pres::;upo!lt 
vigent. 

PQOVEl.MENTS 

NEGOCIAT ADl\llNISTRATlU 

Accedir al traspàs entre yius sollicitat per l\1an~ 
Guixart i CasauoYas, de les parades n.• 193 i 194 del 
l\Iercal de la Concepció, destinades, la primera, a la 
YC11(hi d'ous, llegums i cereals, i la segona, a la d·~ 
fruites i Yerdun.:s, a faYor de Francesc l\Iolina i _\dc-

"!antaclo. 
- .\.tès el que disposà l'Ajuntament, concedint 

drets als que e:<taven instaYats a l'entorn de la supri
mida marqu~::sina del ~Iercat de la Concepció, per a ocu· 
par lc:; yacauts que hi hagin a l'interior d'aquest, atorgar 
a i\lada Guitart i ~Iaestre la concessió de Ja paradn 
n.0 2o6, destinada a la yenda de fruites i verdures, qui! 

es troba vacaut, per a eJ>.-pendre-hi ous. 
- Deixar sense efecte la concessió del ptnnis dc 

traspàs del Jorn existent al carrer .de Fulton, n.• 19, 
atorgada a Jaume. Lluc i Codoruiu, per haver-se com
provat que no funciona. 

- ;\provar l'acta de recepció provisiona_] 1·elativa 
a les obres dc construcc1ó de quaranta-quatre parades 
dcstiuadcs a la ,.e11da de menuts al Mercat de la Bo
querin, realitzades pel contractista Antoni Aleix. 

CIRCULACió I POLICIA URBANA 

CIRCULA CIO 

Desestimar el recurs de reposició próduït per Alfocs 
lfiugucz i Farando, com a gerent de la Societat Gece
ral de Linòleum, S. A., contra -l'acord municipal del :t2 

d'agost darrer, pel que li fou desestimada la soYicitml 
d'autorització per a efectuar Ja càrrega i descàrrega dc.: 
mercaderies eu determhmt lloc i condicions. 

- :\djudicar a la casa Joan EsteYe Alsina el submi
nistrament de cinquanta-duCIS camises especials per al 
personal motorista de la Guàrdia urbana i Circulació, 
al preu unitari de r¡'so ptes., i aplicar l'import tot?.l 
d'aquesta adjudicació, que ascendeix a la quantitat clc 
910 ptes .. a la part. 438 del PressupoS.t vfgent. 

- Aproyar, amb càrrec a la part. 439 del Pressu
p\)st \'igc11t, el compte, d'import ~6o ptes., presentat 
per Ja massagista Maria RoseU i Camps, pels massat
ges practicats al motorista Jaume RoseU~ per al guari
ment de les lesions sofertes en una cama prestaut el 
servei de 1a seva classe. 
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- Rectificant eu el que clagui l'acord de la Comis
sió de <Jon.:rn del 12 d'agost darrer, i accedint al sol
licitat ¡,er 1 'intert:SSat, eu atenció a han~r-se compro
vat un error de càlcul eu relació amb els preus unita
ris, l'adjudicació referent a Harry \\'alker, sigui feta 
eu In forma següent : 20 metres cadena 5/'6 x I/4 Re
nold, i 20 malles d'unió, pel preu de 542'40 ptes. ; 10 

metres cadena I/2 x I/4 Reuold, i Jtl malles d'un1ó 
pel preu dc 235'10 ptes., i 15 metres folro fre Ferodo, 
pel pren dc 108 ptes. ; el qual import serà satisfet1 al 
seu dia, amb càrrec a la part. 439 del Pressupost 
vigent. 

- Aprovar, mitjançant la inclusió del crèdit rcco
ncgltt conc:;poncnt en nu pròxim l'rèS5upost, el comp
te, d'import J ,883'48 ptes., presentat per Vicenç: Pm-
1achs, pch; jornals i materials emprats en di[<:rents repa
raéions dc trapes dc ¡;euya ls clecho-mecàoics i :xapes per 
a passos dc viananl-; a la plaça de Catalunya. 

- lkstinar, amb càrrec a la part. ~ del fressa
post vigcut, un crèdit de 1.400 ptes., per tal d'abonar, 
durant el quart trimestre del correuf any, el plus llleu
sual de uch:ja i cousert"ació del vehicle que teue.u as
~iguat els funcionaris motoristes de la GuàrdúÍ Urbana. 

- Disposar que, amb càrrec a la part. 435 del Pres- • 
supost vigent, es destini uu crèdit de .1,500 ptcs., per 
tal d'abonar, durant el quart trimestre del corrent any, 
el plus mensual de neteja i conservació del vehicle que 
tenen assignat els funcionaris motoristes de Circulactó. 

- Revalülar els carnets municipals de conductor 
cl'auto-taxís, prc\'i el pagament de la multa de 2 ptes., 
per no haver bo fd dins del termini correspom:ut, a 
Josep Aulon i :\lurio, Enric Auferil i Vilar, jerotti 
Aurl!t i SenvÏl'Cllle, Artlu Denejam i Bagur, \'iccnç 
Bohigns i .Berló, Rafael Botella i Blasco, Francesc Ca
bacés i Puigdomèncch, Josep Caho i Ubeda, j osep Ca
sals i Amclln, Gaietà Casauoves i Carbuuell, ploreuti 
Calcro i Tnrrcguel, "Miquel Civü i Ollé, Ignasi Co1ctas 
i i\ labalcta, Leandre Chavara i Franc, Francesc Este
ban i J\Luiioz, Joan Fauste i .Martinez, Ricard Fernàu
dcz i López, ErneRt Ferré i Daucona, Llorenç Ferran i 
lgl(•sias, Llufs Font i Trepat, Francesc Gabarró i Tor
rell, Francesc Garriga i Carlars, Víctor Gómez i Ser
rauo, Lluis Grau i Sala, Joan Ibàñez i Pla, Josep !bars 
i Sorolla, Josep Izuel i Castan, Rafael López i Torrijos1 

Pau \Iartín i Celma, Alfons :\Iartlnez-Aguado i Guerra, 
:\Iiquel :\lartíncz i Castan, Beu,·ingut .:\Iartinez i Suà
rcz, Juli ~Ioyauo i .:\Iorales, Xarcís .Xúñez i Jiménez, 
Ramon OliYeras i Planells, Pere Pareras i Sans-)Iodest, 
Hilari l'ucbla i López, Autoui Queralt i Chordà, Joa
quim Roca i Homs, :Miquel Rosés i Inglés1 Laureà 
Sànchcz i Lafuente, Jaume Sardà Fontova, Joan Ser
rauo i Darué::;, Tomàs Turou i Sebastian, Josep Vall
bona i El'tada, Damià Villoslara i Ortiz i Jesús Vi
llucndati i Tello. 

POLíTICA SOCIAL, ESTADíSTICA 
I CENSOS 

Efccttwr diverse:; iuc]usiolls, altes i bai.'(es al Padró 
d'habitanlc;. 

- Aprovar la relació de pares de dotze o més fills 
prcsentat1a aJ concurs obert per tal que aquesta Corpo
ració subvencioni les famílies nombroses, i disposar, 
ensems, el pagament de. les quantitats que hi conste11, 

i aplicar la despe:;a de referència a la part. 318 del Pres
supost ,·igcnt. 

- Disposar que pels Consellers Delegats de Dis
tricte no sigui c~mcedit, en endavant, cap perwis per 
a la venda ambulant, a les respectives demarcacions, 
a ningú qne no justifiqui prè\'iament ostentar la con
dició dc. \'d dc Barcelona, mitjançant la presentació dc 
l'oportú certificat estès per l'Institut Municipal d'Es
tadística, i eu el termini Jllés breu possible, que, pels 
esmentats Consellers Delegats de Disb·icte, siguin re
visats el~ permisos atorgats fus ara a persones que llO 

rcunci~in 1<1 condició indicada, i es procedeixi a retirar 
els d'aquells qLLe iufringeixin el que és establert a l'ex .. 
trem primer el el present dictamen . . 

- Dl.!stiuar al pagament d'atencions de neteja i al
tres mcuors i complementàries del Negociat de Política 
Social la snma de I,ooo ptes., que s'aplicarà a la par
tida 3091l clel Pressupost vigent. 

EIXAMPLA 

OBRES PúBLIQUES 

AprO\·ar el compte justificatiu de la inversió de la 
quantitat de 400 ptes. que fou posada a disposició de 
l'arquitecte cap del Servei dc Parcs per a ate.ndre les 
tll:spcses que ban reportat l'adquisició de diversos exem
plar::; de plantes. 

- Desestimar la proposició de preu formulada per 
Jaume ·casas i CaneJa, referent a la valoració de les fin
ques tlç la ~eva propietat 11.• 5 i 7 del carrer del Degà 
Hahí, i afc:ctatles per a l'ei.x.amplament d'aquest, i opto
var el full d'apreuament sotscrit pel perit municipal, 
relatiu a Ja finca dc què es tracta. 

- Requerir Joan Gavilan i C'-rarcià, com a apoderat 
ü' Albert Pul gar i Gonzàlez, propietari d'una finca afec
tada per il l'obertura de l'avinguda Meridiana, pcrqltè 
formuli uua proposició c.le preu de l'e:<(pressada finca. 

- Disposar que es requereixi Joaquim i Robert de 
Robert i de Carles, propietaris d'una finca afectada en 
part per l'eixamplatueut del carrer de Tarragona, per
què formulin una proposició de preu de l'expressada 
finca. 

- Encarregar, per la quantitat d'u,4n'zz ptes., que 
s'aplicarà a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla vi
gent, a F1lls de Josep .Miamau i Xavas, S. A., les obres 
de con;;trut·ció d'una claveguera al passeig ascendent de 
.:\Iontjuïc, entre el carrer de Radas i l'enhada de l'Ex 
posició. 

- Apro\·ar el plec de condicions, relatiu a 1es obres 
dc paYimcntació amb reg superficial, construcció de ri
gola i coUocació dc bordons al carrer de la Creq, dels 
)lolcrs, l'om el tipus de 24,512'62 ptes.1 que s'aplicarà a 
la part. 7I del Pressupost d'Eixampla vigènt, i treure a 
!iUbhasta les expressades obres. 

- Descstinw1· la Jlroposició de preu f01·mulada per 
Jaume 1\mij.{ó i Vilarnau, sobre la valoració de les fin
ques u.• r i 3 del carrer del Degà Bahí, afectades parcial
ment per l'eixamplament d'aquest, i aprovar el · full 
d'apreuament sotscrit pel perit municipal, relatiu al 
preu d'expropiació de les finques aYadides. 

- Desestimar l'oferta d'Euric Zoeller i de Visscl, 
referent a la proposició de prclt per a l'e.~propiació de la 
fiuca dc la seva propietat afectada pels carrers de Con-

• 
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cepció Arenal, Bach de Roda i Joan Boscà, i aprovar el 
full d'apreuament formulat i sotscrit pel perit muni
cipal en contraposició a l'oferta del pròpietari. 

- Requerir Francesc de P. Gambús i Rusca, com a 
propidari d 'una iinca afectada en part per l'obertura 
dels carrers dc Municipi i Verneda, perquè fonuuli pro
posició de preu de la totalitat dels terrenys afectats per 
la susdita millora. 

OBRES PARTICULP,..RS I :PERSONAL 

Requerir Carme Pttigderrejols pe¡·què presenti pla!ts, 
degudament autoritzats, dels baixos i semisoterrat1is 
construïts al carrer ue Lleida, 11.0 37· 

- Rcctificaut en el que calgui l'acord consistorial de 
l'u clc juliol tl<::l 1934, rebaixar la multa de J,ooo pesse
tes que pel mateix acor.d s'imposava a Nicolau Rn
sias, a la quantitat de 25 ptes. 

- Imposar, per e.xtralímitacions comeses, les se
güents multes : Dc 100 ptes., a Francesc Domènecb, i 
de 10, a Alfred Duran, Antoni Puig i Rosa Gonzàlez. 

PROPOSICIONS 

S'aproYaren les següents: 
Del senyor A1calde, perquè sigui concedida a tots 

els funcionaris mtuticipals mitja paga en concepte d'es
trencs dc Nadal, eu les mateixes condicions dc l'any 
1934, i 110 existint consignació per a aquell abonament, 
que el seu total import sigui aplicat a la part. 9.a del 
Prt.:s~npost del 1936, amb la condició que tan aviat com 
hi hagi sobrant, es pugni fer la deguda transferència. 

Del senyor Coll i Rodés, perquè es destini u11 crèdtt 
de 2,500 ptes. per a l'adquisició de materiàls per al servei 
que té al seu càrrec l'Agrupació d'Enginyeria Indus
trial, de re¡:iaració de les instaJ.lacíons d'enllumenat, 
força, Yentilació i timbres de les dependències munici· 
pals, i que el seu import s'apliqui ·a la part. 94b del 
Pressupost vigent, assenyalada per la Intervenció 1.1u
uicipal. 

Del senyor Alcalde accidental, que cüu així: elia
vent-se creat eu el Pressupost de l'any I933 una plaça 
dc conserge de Cultura, Ja qual, a causa d'un error, fou 
consignada a la plantilla d'amortització, i tenint en 
compte que per a ocupar-la ya ésser nomenat, per acord 
consistorial del 5 de maig del 1933, Joan Laynez i Jardí, 
i atès que la referida plaça continua figurant en el Pre;::
su post ordi na ri vigent a la plantilla d'amortització, es 
proposa que podria acordar-se deixar sense efecte l'a
mortització de l'esmentada plaça a fi que pugui tenir 
c[ecfivitnt el nomenament acordat per l'Ajuntament, i, 
en conseqüència, que signi ratificat el corresponent no
menament al funciouari ja consignat, i que des de la 
indicada llata ve exercint la plaça i cobrant amb càrrec 
a aquella .• 

Del senyor Coll i Rodés, interessant que, d'acord 
amb els i u formes del Servei Tècnic d'Ornamentació i 
dc les Agrupacions d'Enginyeria Industrial i dels Ser
\'eis Tècnics del Snbsol, i accediJJi: a la petició de Tomàs 
Rosés, com a gerent de la Banca Rosés, s'autoritzi 
aqttesta Banca per a iustallar, sota la \oraYia de la Via 
Laietana, davant la casa n.0 69, un rellotge lluminós 
visible a lravt-s d'unes petites claraboies o lluernes, 

sense cap títol ui anunci, el qual donarà els quarts i les 
hores ;::olamcnt des de les nou del matí a les deu de 
la nit. 

Del senyor Viza, perquè figurant en la nòmit1a de 
tardes el funcionari Tirse Díaz fins a1 mes d'octubre, i 
ha\cnt-sc dc1xat de consignar el seu corresponent sou 
en els darrers mes()S, se li aboni amb càrrec a la ma
tei.-.a nòmina le$ mesades que hagi deixat de cobrar, i 
també que continuï figurant en endaYant en la nòmina 
esmentada. 

Del senyor Alcalde accidental, demanant que sigui 
posat a el is posició del senyor President de la Comissió 
d'Eixampla, amb caràcter de despeses a justificar, la 
quantitat de 15,000 ptes., i que sigui aplicada a la con· 
signad6 que a l'efecte figura a la part. 35 del Pressupost 
d>Eixampla vigent, segons iniorme de la Intervenció 
l\1 u nici pal. · 

Del senyor Coll i Rodés, interessant que s'afecti, per 
a l'adquisició d'espais lliures, la quantitat de 14,000 
pessetes, per economies de la part. 445 del Pressupost 
vigent, obtingudes fins a la data, i la de 35,000 ptes., 
pel mateix concepte, en relació a la part. 446, així com 
també la quantitat que fins a la liquidació del Pressu
post s 'obtingui com a economies de les esmentades 
partides; i que s'afectin, també, per a l'adquisició d'es
pais lliure.s, les 7,000 ptes. que resten de la part. 447 
del Pressupost ,;gent, una "egada atesos els compromt
sos adquirits. 

Del senyor Farrero, perqut:, per tal de facilitar el 
moviment de mercaderies que es produeix a la major 
part dels carrers, amb motiu de les festes de Nadal, Cap 
d'any i Reis, es dcixiu en suspens o sense efecte, des 
del 21 de l'actual al 7 de gener inclusivameut, les prohi
bicions establertes en els paràgrafs D i E de l'art. 33 
del Reglament de Circulació UrbauaJ sobre limitació de 
temps clc càrrega i descàrrega en el Districte central de 
tràfic. 

Del senyor Coll i Rodés, perquè, portant a compli
¡tJ.ent l'acord de la Comissió de Govern l\luuicipal del 
17 de juliol proppassat, es lliuri a 1 'oficial del Negociat 
de .:\fajordomia i Compres Alexandre RoseU la quan
titat de 5,000 ptes., a disposició de l'enginyer cap de 
l'Agrupació de \ïalitat, per a les despeses necessàries 
per a realitzar els estudis i treballs preliminars per a 
l'execució deli>Ja de Reforma interior, i que per a l'es
mentat acord es consignareu amb càrrec a la part. 451 
del vigent Pressupost. 

Del seuyor Farrero, interessant que la subhasta de 
Yehiclc:s i efectes existents al dipòsit municipal, la qual 
no \"a poder ~sser cclebradà el passat diumenge, s 'efectuï 
el propvinent diumenge, dia 22, d'acord amb el plec de 
condicions aprO\·at per aquesta Comissió en la darrera 
~essió, i sota la presidència de la Conselleria de Circu- • 
lació i Policia Urbana o Conseller eu qui deleg~i. 

Del senyor Coll i Rodés, perquè es destini la quan
titat de 2,979'48 ptes., a què ascendeix el pressupost for
mulat per l'Agrupació d'Enginyeria Industrial, per a la 
instal~ació de sis bombetes de 500 wats, amb armadura 
1 braç damuut pal de fusta, a l'avinguda de les Corts 
Catalanes, carrer ae Parcerises i riex:a Blanca, davant la 
casel"Jla dc Lepant, i que l'esmentat import s'apliqui a 
la part. 96a del Pressupost vigent. 

Del senyor Farrero, interessant que s'aprovi el 
compte del serYei e.xtraordinari de neteja del Palau 
n.0 1 i recinte central de l\Iontjuïc, amb motiu de la 
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cessió dels esmentats locals per a la celebració dc la sc~ 
gona Exposició del Vestit i Saló de la Moda, d'import 
2,233 ptes., i havent-sc esgotat let partides correspo
nents del Pressupo!;t \·igcnt, que sigui tingut en compte 
com a crèdit reconegut per al pròÀim Pressupost. 

-També se'n llegí una altra, del senyor J{ausJli, 
concebuda eu els següents termes: Atès que una part 
de les forces de Ja Guàrdia Civil i de Seguretat i l'olicia 
de Barcelona no tenen casernes pròpies, i l'Estat es veu 
obligat~ a abonar imports de consideració en concepte 
d'allotjament per les osmentades forces ; = At\:s que en 
la nostra ciutat lti ha un nombre considerable tl 'obrers 
del Ram de la Construcció cu atur forçós; = At~ que 
en el Pressupost de l'Estat Espanyol figura una con
signació de 6.JI0,40I'8o ptes., en la sessió 6.", cap. 2.", 
art. 4.t, grup 8.~, destinada, eu part, a primes d'amortit
zació que corre;;pongui a la construcció de 11oves caser
nes per a la Guàrdia Civil en localitats on ja existeixin 
altres contractes amb lloguer mensual, i una altra con
signació de 6oo,ooo ptes., en la sessió 6.a, cap. s.•, art. r.•, 
grup 3.•, per al pagament de la primera anualitat d'a
mortització per a l'adquisició de terreny i conslrttct>ió 
de casernes destiJtadcs a les forces de Seguretat i Policia 
de Barcelona, = El Conseller Regidor que sotasígna té 
l'honor de presentar a l 'aprovació de Ja Comissió cie Go
vern la segücut. proposició: Que l'Ajuntament acordi 
posar-sc en relació amb la Generalitat de Catahmya, la 
Comissaria d'Ordre Públic i la Junta i\Ijxfa d'Urbanit
zació i Acasernamcut, per tal de portar a cap prop del 
Poder públic les g~:slions que calguin a n d'aconscgmr 
l'aplicació d'aquestes partides, i s'elabori un projecte 
de construcció de noves casernes per a la força pí1blica. 

(S'acordà aprovar Ja proposta, i donada la gran urgèn
cia de l'assumpte, encarregar al senyor Bausili, Conseller 
Regidor dc Política Social, al qual, per raó dc Ja matè
ria, correspon la ema d'aquest assumpte, que en nom 
de l'Ajuntament faci totes les gestions necessàries 3 les 
finalitats propostls, i devi els documents i rcalitú les 
actuacions que jutgi m(-s adients per a acon~egu1r la 
finalitat dc què es tracta. I que sigui passada immedia
tament còpia dc la proposició i de l'acord al cap del 
.Xegociat de Polltica Social i Censos, a fi que, sense es
perar l'arribada dels documents de caràctér oficial a les 
seves mans, perquè això representaria la pèrdua d'uns 
quants dies, pugui donar a la qüestió el tràtllit que 
co.ovingtú.) 

- Va donar-se lectura d'nua altra pwposici6 signada 
pel senyor Codolà, interessant que, amb càrrec a h cott· 
signació de la part. 451 del Pressupost vigent, es facin 
efectives, per mentre <lurés la se,·a malaltia, a la telefo
nista cousü;torial :.raria ::\Iartfnez, 200 ptes. mensuals, 
i que s'~ncarregul:s a la Collsclleria de Gm•ernació que 
tingués cura d'aquest assumpte, a.n de prendre, en el 
moment en què es justifiqui la cessació ae l'expressat 
subsidi extraordinari, les decisions op01tuncs per a l'A
juntament. (S'acordà aprovar la proposició, i es disposà 
que pel que fa a 1 'nny 1936, si la malaltia de dita 'Scnyt)
reta dura encara, es faci també pagment de la quan
titat que se li reconeix a eàrrec de la partida d'Impre
vistos d'aquell Prc...;supost. A més, la dHerèucia de sou 
que ve percebent la dita senyoreta, fins a oficial tercer, 
serà abónada dintrt! de I 'any 1936, amb éàrrec a la con
signació del cap. VI, art. 1.•, mentre no es faci l'oportuna 
transferència.) 

Assumptes reglamentaris aprovats 
Per les respecth·es Conselleries Regidories hau estat 

aprovats els assumptes reglamentaris que tot seguit. 
es relacioneu, en compliment de 1 'autorització que els 
fou atorgada per la Comissió de GoYern en sessió del 
ro de maig del I935· 

Del 18 al 24 de novembre 

FOMENT 

OimES PARTICULARS 

Atorgar els permisos :;egüents: 
A 11atilde Rh·ière, per a reparar la coberta dc la 

ca~a n.• 7 del catrer de Sarrià. 
A Dolors Parcra, per a reparar una llosana d'un 

balcó a la casa n .q 2 dc la plaça de la Llana. 
A Josep Godall , per a enderrocar e1 cobert dc la finca 

u.• li dei carrer de Galileu i construir-n'hi una casa. 
A Ignasi Soler, per a ampliar un cobert a la 1inca 

n. • II i T3 del carrer dc Pere "Serafí. , • 
A Joan Blanch, per a construir un cobert prm isional 

al solar it.• n del carrer dc Grifols. 
Per a construir cases : Al Banc de la Construcció, 

societat anònima, en un solar del carrer de Pardo, 
cantt>nada al d'Escòcia; a Santi!J.go :.redicta, en un 
del passatge de Capde\'ila-Daute; a Teresa Soms, en 
un del carrer de l'Encarnació, cantonada al de Sarde
nya ; a Pere Rodríguez, en uu del de Pomarés, xamfrà 
al de Da1mase~; a Alfred Romeu, en un de la Tmves
sera, cantonada a Ja rambla de Volart i un altra a l 'es
tnentada rambla, xamfrà oest del~ carrer de Trobador; 
a Joaquim Robert, eu un del de Can:eras Candi; a 
Eduard Bom·ebí, a la u.• 9 del del Besòs; a Jaume 
Ferr{!f, en un del de Jaume Piqué; a Josep ?II.n Noguera 
i Yila, en un del passeig de Sant Gervasi ; a Narcís 
Amat, en un del de Voltaire; a Josep Calderó. en un 
del de Baderrida ; a Emcst Fontdèvila, en un del del 
Trobàdor; a .\ntoni Soler, al n.• 20 del de Torr-e Vélez; 
a Josep Bonet, en ttu del de Muntaner; a .i\Iaria Ga
valdà, al n.• 83 de l'avingttda de la Verge de Montser
rat, i a Pau Batista1 en un clel de Jaume Piquet. 

Per a addicionar pisos : A Lluís Sans, a la casa 
n.a rs i r7 del carrer de les Carolines, i a Maria Nos i 
Benet, en una sense número del de Sant Lluis, can. 
tonada al de Ventalló. • 

Per a practicar obres de reforma : A Tomàs Alsina, 
a la casa u.• II i 15 del carrer del Doctor Rizal, i a 
Ramon Brufau, a la n.o zoo del de Sarrià. 

• 
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GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

URBANITZAClO I REFORMA 

Aprovar els treballs següents : 
De la Casa Serret, B. A., el submini::;lrmuent de 

dotze \'estil.;, dut-i-quatre camises i "\'Ínt-i-quntr:! cor
bates pels vigilants dc jardins de l'Interi<Jt. 

De Pere :Martí, per treballs de serralleria t.::..Xecutats 
a les obres dc la plaça de Berenguer IV. 

De GoiJÇa) Daura, per treballs de picapedrer C.'i.~cu
tats eu la reconstrucció de la casa Padellàs. 

De l\lanucl Dausdls, per les obres d'urbanització 
efectuades a l'a plaça dc .Berenguer IV. 

Del mateix, p<:r treballs de restam·ació pract icats a 
l 'ant iga ca!;n <lc l'abat dc Sa¡1t Pau del Camp. 

D'Ignasi Comilles, per treballs de conservació reai:t
zats als boscos de Vallvidrera i Sant l\Iedí. 

EIXMIPLA 

OBRES PúBLIQUES 

Aprovar Ics relacions i certificacions \·aloradco que 
a cont inuació s'esmenteu: 

De la revisió de preus dels treballs de nctejft i re
gatges de les vies públiques d'Eixampla ; dels de llC· 

teja de Ja xarxa de cla\'egueres dtuant el mes d 'octu
bre da1·rer; dels dc construcció i pavimentació amb 
formigó mosaic al carrer del Comte d'Urgell, entre el 
de Coello i l'a\·inguua del Catorze d'abril, ~isé any dc 
consen·ació i dels dc la rebaixa de la volta de clave
güera del carrer perllongació del de Sant Fruitós, 
efectuats pel Foment d'Obres i Construccions, S. A., 

d'ímpórt 51,438'18, 300,632'26, 136·792'12, ' 966'82 i 
6g8'43 ptes. 

Dels treballs d~ conservació i reparació <.lcls pavi
ments empedrats del carrers de la zona el' Bixa mpla, 
durant el mes dc setembre dariet·, efectuats per Jacint 
Badia i Piera, d'impo1t 50,509'34 ptes. 

De les ob1·es de construcció de clavegueres i altres 
treballs accessoris als carrers de Lincoln i )latilde Díez, 
realitzats per Joau Albós i Palau, d'import 9,399'62 
pessetes. 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar e ls permisos següents : . 
A lVI. Forest, per a coustruir a precari un cobert en 

un passatge sense uom. 
A R. Dadarous, per a ampliar Ja planta baixa d'una 

finca del carrer d'AH-Bey. 
A T. Vidal, per a construir a precari la coberta de 

la .finca n.0 16 del carrer del Gasòmetre. 
A R. Roma, JX:r a reparar la tribuna de la casa 

n.o 584 dc l'aduguda dc les Corts Catalanes. 
A. l\I. l\Iassó, per eixamplar el portal de la casa nú

Ulero 279 del carr.::r de Còrsega i reparar la coberta de 
Ja casa u .o 105 del carrer d'Aribau. 

A R . Roma, per a pintar les façanes de les cases nú
meros 135 i 138 dc la rambla de Catalunya. 

A A. Foix, per a rcpat'ar la solem i l'escal:l de la 
casa n .• 2 i 4 del can·er de Torre Damians. 

A C. Ortiz, per a arrebossar la façaua de la casa 
n .0 r28 del carrer de Balmes. 

A F. Kordaua, per a reparar la barana del terrat 
de l<t casa n.• 62 ucl carrer de Manso. 

A B. Sofies, pe1· a rebaixar Ja voxa~;ia dc la casa 
11.0 75 del carrer del Criadero. 

· A B. Giralt, per a reparar les cornises •de la casa • 
n.0 265 cie! carrer dc Pujades. 

P.er a construir coberts : A F. Barbarà, en un im
moble del carr"r dc Còrsega, i aJ. Codina, cu un del 
del Consell de Cent. 

Per a addicionnr pisos : De X. de Prats, eu una 
casa del carrer <.le Rocafort, i a C. Portis, a Ja n. 0 128 
del de Balmes. 

Per a reparar solcre~: t\ R. Roma, a Ja casa ll,0 311 
del carrer del Rosselló, i a R . Palomo, a la n.• 9 del 
de Pallars. 

Per a construir cJayeguerons : A J. BatUori, a la 
casa n.• 19 de l'avinguda de Gaudí; a :t\I. Castellà, a 
la n.0 324 del carrer de Pere 1\-; a J. Trabal, a Ja n.• 3I 
del de la Travessera de Les Corts; a F. Espuña, a la 
n.0 201 del dc Bofarull; a R. 1Iaiíà, a Ja u.• 205 del de 
Balmes; a C. l\Iuntadas, a la n.• 1 del de Lcpaut; a 
J. Guino~;at, a la n." 146 del d'Entença ; a R. Pérez, 
a la u .• 15 del de Lleida; a J. Bassí, a Ja n." 294 del 
de Padilla ; a R . J\Iunt, a la n.• 2r del de Capella; a 
}?. Vilaseca, a ln n.• 236 del de Padilla ; a les JJ. • 648, 
664, 646, 6so, 652, 66ó, ss6, 666 i 654 del dc Ja 1\lut.ua
litat, n.0 22 del de Llltria. 

Per a coustruir cases :·A R. Calbaldà, en l;u solar 
del carrer dc l'ronmça ; a ,.\1 . • .-\.ndreu, eu un altre del 
del Rosselló; a S. Simon, al n.• 820 i 822 de l'avin
guda de les Corts Catalanes; a E. Ronra, cu nu altre 
ñel carrer de Llull, i a E. Sos, al n.0 72 del dc Ro
breño. 

Per a practicar obres iuteriors : A A. Beuaixes, a 
la casa n.• 145 del carrer de ~Wad-Ras, i a V. Bonafoot, 
en una altra dels de la Travessera i l'.&;corial. 

Del 25 de novembre al J.r de desetnbre 

GOVERNACió 

CE:\IEXTIRIS 

Atorgar els següents permisos : 
A Charles Brainc, per a col:locar un rodapcu de pedra 

i uua làpida de marbre a la tomba, sense cripta, n." 67 del 
departament segon del recinte protestant del Cementiri. 
del Sud-oest. 

A Frederic Artur Witty i Cotton, per a construir un 
rodapcu dc marbre, amb una creu i sòcol, a la tomba, 
sense cripta, n.• 87 del departament primer del recinte 
protestant del Cementiri del Sud-oest. 

- Inscriure en els llibres de registre, i en els títols 
deG columbaris següents, la limitació d'enterraments de
manat pels propietaris que a continuació s'esmenten: Emi
li Contijoch i Nolla, el del columbari B, de la cla53e si
sena, n.• 217 r de la via de Sant Francesc, agrupació si
sena, del Cemçntiri del Sud-oest; Antònia Roca, vídua 
de Salvans, del columbari B, de classe sisena, n.• 449r dc 
Ja Yia de Sant Jordi, agrupació sete11a, del Cementiri del 
Sud-oest, i Josep .Martínez i Baiíos, del columbari B, de 
classe cinquena, amb ossera, n.• 3839 de la 'ia de Sant 
Jordi, agrupació setena, del Cementiri del Sud-oest. 
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FOMENT .. 
OBRES PúBLIQUES 

Donar la conformitat als comptes següents: 
De l'Empresa Concessionària d'Aigües Subterrànies 

del Riu Llobregat, d'import 895'6o, 2,128' 40, 385'7o, 
6ç'6o i 298'55 ptes., pel consum d'aigua per al regatge, 
mitjançant carros-bóta i mànegues, dels carrers de l'In
terior, Escorxador General, edificis municipals i font; 
públiques de l'Interior. 

De la Societat General d'Aigües de Barcelona, d'im
port 2,028'62, 5.481'41, 5;330'87, 7,925'19, 7,390'70, 
25,960'59 i 2,005'40 ptes., pel consum d'aigua als waters 
públics; regatge, mitjançant carros-bóta i mànegues, dels 
carrers de l'Interior, Parc i Palaus de :Montjuïc, fonts pú
bliques i edificis municipals, i per la instaHació d'un 
ramal per l'abastament d'aigua en la font pública dc la 
riera Blanca. 

Dc l'Electricista Catalana, S. A., d'import 66'ts, 
22'65 i 45,628'48 ptes., per la c011servació de les tortu
gues lluminoses de l'Interior, lloguer de comptadors in·;;
taHats al Parc í Palaus de Montjuïc i conservació de 
l'enllumenat públic d'Interior. 

De la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'import 
39'94, 265 i 40,844'18 ptes., pel subministrament dc fluid 
per a l'enllumenat. de les tortugues lluminoses, aparells 
de regularització del trànsit i enllumenat púbic d'Interior. 

.Dc la Propagadora del Gas, d'import 54,263'51 ptes., 
per la conservació de l'enllumenat públic de gas dc l'In
terior. 

De la Catalana de Gas i Electricitat, d'import 3.946'79 
i ¡2,325'84 ptcs., per les reparacions realitzades en l'en
llumenat públic per gas i pel ·.;ubministrament de fiuid. 

-Aprovar la relació i certificació valorades del ser
vei dc prestació dc personal, materials i transports, exe
cució d'obres de petita importància i altres, realitzats 
per Regs Asfàltics, S. A., d'import 227,158'69 ptes. 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents: 
A Francesc Ramon, per a rebaixar la voravia dc da

vant d'una casa del carrer de 'folrà que fa cantonada amb 
el êlcl Dant. 

A Jost'p Fcrré, per a enderrocar quatre barraques si
tuades al solar n.• I Il del carrer de Portellada. 

A Maria Robert, per a arrebossar eh baixos de la 
casa n.• 45 del carrer de Saragossa. 

A Anna .Rosselló, per a enrajolar el terrat de la 
casa n.• 12 del carrei· dc les Carretes. 

A Valentina Sanmartín, per a practicar un portal a la 
façana dc la casa n.• 4 del carrer de Trullols. 

A ~lartí Casals, per a construir un apa;tamcnt al 
terrat de Ja casa n.• 14 del carrer dc Pelai. 

A Francesc Iñareta, per a reparar u11a part de la so
lera del terrat d'una casa sen~e número del passatge dc 
Coll i Portell. 

A Albert Marquès, per a construir una tanca provi
sional en un solar de la carretera de Ribes. 

A la Unió de Vaquers dc Barcelona, per a in,;taHar 
una fogaina i un motor a la casa n.• 117 del carrer 
d'Alí-Bey. 

A Salvador Riol, per a reparar el tub de desguàs dc 

la façana d'una casa del c...<rrcr d'Olzinelles i plaça de 
:\fàlaga . 

J\ Maria l\lonclús, per a instaHar un ascensor i un 
motor a la casa n.• 20 del carrer dc Bonavista. 

A Bnric Puigbò, per a reparar les JlosanC'.s dol balcó 
de la casa n." 19 de la Riera Baixa. 

A Ricard Gimeno, per a construir cinc pisos portcl'ies 
en unes cascs del carrer dc Pau Alsina, Zola i torrent 
d'en :.\lariné. 

A Joan Giraut, per a construir una casa de planta 
bai."<a en un solar del carrer de Puerto Principe. 

A Jo·scp Torreblanca, per a instaHar un generador de 
vapor a la casa n.• 154 del carrer de Bailèn. 

A Enric Mir, per a substituir set motors per uns altres 
deu en una casa dels carrers del Doctor Roux i Adolf 
Blanch. 

A Antoni Garcia, per a substituir un electromotor 
per un altre a la casa n.• s del carrer de la Paloma. 

A la Unió de Vaquers dc Barcelona1 per a instaHar 
w1a cambra de fred i dos motors a la casa u.• ¡ 13 del 
carrer d' Alí-Bey. 

Per a practicar obres interiors: A Francesc Batalla, 
a la casa n.• s del carrer de Banys Nous; a Joaquim Lara, 
a la ca~a n." 24 del de Sant :i\Iarc; a 1\lanuel Aguilar, a 
la n.• 18 del dels Metges; a Ramon FonoUosa, a \e'.:; 
o.• 7 del de Calders, n." 85 del dc Sant Pau, n." 22 del de 
R,oig i n." 12 del de 1\Iònac, i a Llorenç Capell, a la 
n." 21 del dc Sant Pau. 

Per a modificar obertures: A Antoni Puig, a Ja casa 
n." 25 del carrer de Santa Anna, i a l\Ianuel de Lasartc, 
a la n. • 36 i 38 del de Vilafranca. 

Per a construir claveguerons: A Ramon Fonollosa, 
a les cases n." ro del carrer de la Canuda i n." 48 del 
Mitjà de Sant Pere. 

Per a tra·.:;lladar motors : A Josep Domínguez, a la 
casa n.• 201 del carrer d'Anselm Tur meda, i a .Frederic 
Susanna, a Ja n.• ro6 de l'avint:.ruda del Catorze d'abril. 

Per a instaHar motors: A Agustí Castelló, a la ca-:;a 
n." 9 del carrer de l\forales; a Ernest Segura, a Ja n." 543 
de l'avinguda de les Corts Catalanes; a Joan Andreu, a 
Ja n." 33 del torrent de la Guineu; a Miquel Ro
mero, a la n." 332 der de Marina; a Ferran Ortega, a 
la n.• 389 del de la Indústria; a Francesc Recasens, a 
la n." 167 del de la Constitució; a Emili Pujades, a la 
n." 3 del d'Antoni Barccló, i a Josep Embedas, a la 
n." 9 del del Compte d'Urgell. 

Per a instaHar electromotors: AtL"<iliar de la Moline
ria, S. A., a Ja casa n." sg8 del carrer del Consell de 
Cent; a Didac MansJ a la n.• 4 del de Collblanc, i a Joan 
Pedra, a la n." 6 del de Caballcro. 

Per a instaHa1· c<lllonac.les: A la Societat General 
d' Aigüe's de Barcelona, a la Riera de J'ltscudé; a la Ca
talana de Gas i Electricitat, al carrer de Fernando Poo, 
des del de la Llacuna fins al dc Jonqueres; Bach de 
Roda; Pujades; camí antic dc València; passatge dc 1fa
rina; carn~¡· de Selva del Mar i Pere IV; Acàcies, des 
del carrer d'Estévanez.~ passeig rlel Doctor Robert, entre 
la carretera de Ribes i el carrer d' Alí-Bey; carrer d'Au
ziàs March, enlre el pa·sseig del Doctor Robert i el car
rer de Lepant; carrer de Pere IV, i èarretet·a de Ma
taró, des del carrer de la Selva del Mar fins el riu 
Besòs. 

Per a instaHar cables elèctrics: A la Companyia Bar
celonesa d'Electricitat, al Saló dc Garcia Hernàndcz i 
als carrers dc Rocafort i Floridablanca, i a la Cooperati-
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va de Fluid Elèctric. S. A., al pas.;eig de Gràcia, i car
rers del Consell de Cent, entre el de la Diputació i la 
rambla dc Catalunya, i els de ).Iallorca i Padilla, entre 
els de Lepant i Provença. 

-Tenir per acollits als beneficis del Decret dc l'Al
caldia del 26 de febrer del 1935, els permisos següent:;, 
els quals són atorgats: 

A 1\fontscrrat Piulats, per a practicar obres d'amplia
ció i reforma a la casa n.• 17 del carrer de Verdi. 

A Llu\-.:; Guich, per a reformar una obertura a la 
casa n." IO del carrer dc Dolsa. 

A l'aulina Quinquer, per a escatar i estuca1· la fa
çanf\ ric la casa n." rr del carrer tle l'Hospital. 

A Joan Llauradó, per a construir galeries i refor
mar obertures a la casa n." 18 del carrer de Sant Erasme. 

A Enric Batlle, per a pintar 1a façana de la casa 
n." 6 del carrer d'Obrador·s. 

A Antoni Panadès, per a cegar una porta, i practi
car-nc una altra a la casa n.• 4 del carrer de Laureà Fi
guerola, i per a arrebossar la façana de la casa n.• IS del 
carrer dels As~aonadors. 

A Gabriel Anglada, per a construir el sostre de le.s 
golfes de la casa n." 19 del carrer de iiiontcada. 

A Vicenç Cases, per a arrebos.sar i pintar 1a façana de 
Ja casa n." 19 del carrer de la Pro~idència. 

A Josep :.rargcnar. per a canviar la canonada dc les 
aigües pluvials, i conduir-la al clavegueró, a la casa nú
mero t¡ del carrer de 1a Creu del Pedró. 

A Pere Bey, per a reparar la solera del terrat de la 
casa n." 6 ~e la plaça del Palau. 

A Joan Ferrer, per a addicionar un pis a la casa nú
mero 7 del carrer del Tagamaneht 

A Encarnació Oller, per a enderrocar .una casa si
tuada al n." 14 del carrer de Valladolid, j construir-n'hi 
una altra. 

A Joan Camprubí, per a enderrocar una casa ·situada 
al passeig Nacional, i construir-n'hi una altra. 

Per a construir cases:· A Bonaventura Bassegoda, al 
carrer dc Raval; a Salvador Estela, al d'Anúlcar; a 
Concepció l\Iasdeu, al de l\larina; a ~Vicenta Molas, al de 
Perís Mcnchcta; a Josep Bagà, àl de Sales i Ferrer; a 
Mercè Torallas. al passeig de :.\faragall; a Ramona Ca
sas, al de BruseHes; a Ma11uel Abadia, al de la Gran 
Vista; a Palmira Blat. al del Canonge Almera. i a 
Enric Loshuertos, al del Dant. 

Per a construir coberts: A Joan Parera, en una 
finca del carrer de Reig i Bonet, i a Rafael Amigó. a la 
11.

0 33 de la carretera de Port. 

EIXAMPLA 

OBRES PúBLIQUES 

Aprovar le.;; relacions i certificacions valorades que 
a continuació s'esmenten: 

Dc lea obres de conservació i reparació de l'empedrat 
dels carrers de la zona d'Eixampla durant el mes dc se
tembre últim, efectuats per Jacint Badia r Piera, d'import 
so,so9'34 ptcs. 

Dc la n'visió de preus dels treballs de neteja i regors 
en les vies cl'l~ixampla; dels treballs de neteja i 1·egors en 
Ics mateixes vies; dels de neteja a la xarxa de clave
gueres, durant el mes d'octubre darrer: dels de construc
ció dc Ja pavimentació amb fomligó mosaic del carrer del 

Comte d'Urgell, entre el de Coello i l'avinguda del Ca
torze d'abril; dels del rebaix de la volta de claveguera 
del carrer prolongació del de Sant Fructuós, efectuats pel 
Fommt d'Obres i Construccions. S. A., d'import 
51.438't8, 300.¡32'26, 136,¡92'r2, 9(56'82 i 698'43 ptcs. 

Dc les obres de construcció de clavegueres i altres 
obres acces-sòries afs carrers de Lincoln i Matilde Dicz, 
efectuats per Josep Albós i Palau, d'import 9,399'62 pes
setes. 

Dels treballs de substitució dels tram•s metàHics ac
tuals per lloses de formigó armat, a l'encreuament del 
carrer del Bogatell i el ferl'ocarrii de M. S. A., efec
tuats per Francesc de P . Sala i Antich, d'import 19,824'86 
pessetes. • 

Del-s treballs de construcció de la claveguera del car
rer dc Montnegre, entre el de ti10J·ales i l'assenyalat amb 
el n." 31, efectuats per Josep l\{iamau i Navàs, d'import 
s.¡.p'98 ptes. 

De les obres de construcció de les clavegueres i al
tres acc~:ssòries, efectuades en diversos carrers de Sant 
Andreu i I .es Corts, per la vidua de Llobct i Farré, d'im
port 45,022'89 ptcs. 

De les obres d'urbanització efectuades per Agustí 
Aura i ~Iauri al carrer de Castanyer, entre els de Bal
mes i Bertran. d'import 9.939'99 ptes. 

De Ics obre.:; d'expropiació i coHocació de voreres 
efectuades per Bonaventura Donat i Comas, al carrer dc 
la Selva, entre els de Pere. IV i Casp, d'import. ro.382'SS 
pessetes. 

Dels treball:; de conservació dels paviments asfaltats 
en Ja voravia d'enfront de l'entrada de la Universitat i 
del passeig contigu al burlador central de l'esmentada 

· plac;a. 
De les obres de reconstrucció de. la voravia corres

ponent a la casa n.• r6r i 163 del carrer del Coq1tc 
d'U~·gell. 

-Aprovar els comptes següents : 
De Ja Societat General d'Aigües de Barcelona, d'im

port 8.9ï5'9-+ ptes., pel subministrament d'aigua per ai 
regatge, mitjanc;ant carros-bóta, dels carrers d'Eixampla, 
durant el mes d'agost darrer. 

De la Companyia d'Aigües Subterrànie.s del Ri'!-
Llobrcgat, d'import 1,825'89, 3,78o'65, 24,043'30 i 3ï9'-+0 
pessetes. pel subministrament d'aigua per al regatge, mit
jançant carros-bóta i mànegues, durant el mes d'agost 
últim, i pels treballs d'instaHació d\m ramal per a l'abas
tament d'aigua de la font que E'ha instaHat a Ja plaça 
que formen els carrers de Lepant, Consell de Cent, i 
Enamorats. 

D~ la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'import 
738' 50, t 59· St i 89 '82 ptes .. pel subministrament de fluid 
con·,;umit pels aparells de regularització del tràfic, per 
la conservació de l'enllumenat dels aparells tortuguC'.s i 
pel fluid consumit en els aparells de regularització del 
tràfic dc la zona d'Eixampla durant el mes de setembre 
darrer. 

Dc l'Electricista Catalana, S . A., d'import 264'60 pes
setes, per la conservació de l'enllumenat de les tortugue¡¡ 
Jluminoscs de Ja zona d'Eixampla durant el mes de se
trmbrc últim, d'import 264'6o ptes. 

Dc Hamon Fernàndez i Cabrera, d'import 249 pes
st'les, per reparació del mobiliari de l'Agrupació del Pla 
dc la Ciutat. 

De la Casa Hispano Olivetti; d'import 1,250 pes·:;c
tcs, pel subministrament d'una màquina d'escriure a l'A-
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grupació dc Vialitat, Servei de Neteja i Higiene de la 
\ïa Pública. 

D'Albert Batalla i Perelló, d'import I3,182'61 ptes., 
per les obres de construcció de clavegueres, albellons i 
altres obre-s accessòries en uns caiTers sense nom (Coope: 
raliva F. P.) i al de Joan dc Garay. 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següents : 
J\ R. Badaroux, per a ampliar una planta baixa al 

(.arrer d' Alí-Bey. 
A R. Roma, per a repa1~r la tribuna de la casa n." 58..¡. 

de l'avinguda dc les Corts Catalanes. 
A M. Massó, per a eixamplar el portal de la casa 

n." 279 del carrer de Còrsega i reparar la corta de la 
n.• 105 del d'Aribau. 

A R. Roma, per a pintar la façana de la ca3a núme
ros T 36 i r 39 dc la rambla de Catalunya. 

1A B. Giralt, per a reparar les cornises de la casa 
n." 265 del carrer dc Pujades. 

A F. Jordana, per a reparar Ja barana del terrat de 
la casa n." 62 del General :Manso. 

A la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, per a 
ampliar l'estació transformadora n." 35 del carrer de 
j\funtanér. 

A ]. Zamora, per a coHocar un rètol a la casa n." 102 

de la rambla de Catalunya. 
A J. Torres, per a canviar l'ampit del terrat de la 

casa n." 57 del pa·seig de Gràcia. 
A f. Güell, per a reparar el portal de Ta casa n." 14 

rld carrer Nou dc la Rambla. 
A F. Ilortoneda, per a reconstruir un cobert de la 

finca n." 4 del carrer del Criadcr. 
A n. Espuñcs, per a construir una finestra a la 

casa n." 37 del carrer dc Septimània. 
A S. Bonet, per a modificar tres portals a la finca 

n." r28 del carrer dc Casp. 
A P. Artusa, per a reparar la solera de la casa n." 96 

del carrer dc Claris. 
A P. Pijoan, per a reparar els arrebossats de la finca 

n." 7-t dc l'avinguda d'Icària. 
A P. Gallén. per a pintar els baixos de la finca n." I94 

del carrer dc Pere IV. · 
A A. :\!estre, per a reparar la balustrada de la casa 

n.0 75 del carrer de Castillcjos. 
· Per a construir cases: A. R. Gabaldà, en un •.solar 
del carrer dc Provença; a i\L Andreu, en un altre del del 
Rosselló; a S. Simon, al n." 820 i 822 de l'avinguda de 
Ics Corts Catalanes; a E. Roura, en un del carrer de 
Llull: a E. Sos. al n." 72 del de .Robreño; a A. Ferrer, en 
un dc l'avingu(Ja Calvet; a F. Ballvé, en un del carrer 
de Balmes; a .ilf. Sanllchy, a la n." 737 dc l'avinguda 
dc les Corts Catalanes; a l\f. Bonet, en un altre de la 
el e Francesc Layrct; a E. Ormazàl)al, en 11n del carrer de 
Cristòbal de Mourn, i a Ll Casanovas, a la n." 370 dc 
l'avinguda del Catorze d'abril. 

Pc1· a construir coberts a ptecari: A M. Forest, a un 
pa'ssatgc, i a 'T'. Vidal, al local n.• r6 del carrer del Ga
sòtnctre. 

Per a addicionar pisos: A X. Prats, en una casa del 
carrer cic Rocafort; a C, Portís, a la n." 128 del dc Bal
mes; a J. Mayol, en una del passeig del Doctor Robert; 
a ]. Daura, a la n." 287 del carrer de Provença; a ]. Dar-

chin, a la n.• 9 del cic la Sagrada Familia, i a S. Caba~ a 
la u.• 34 dèl dc Lope dc \'ega. 

Per a construir coberts: A. F. Barbarà, en un local 
del carrer dc Còrsega, i a ]. Codina, en un del del Con-
sell dc Cent. · · 

Per a practicar obres inte1·ior;;: A A . Benai.'Ces, a la 
casa n." 146 del carrer de \\'ad-Ras, í a V. Bonafont, 
en una dels dc la Travc5sera i I'Esc01;aL 

Per a reparar soleres: A R. Roma, a la casa n.• 31 I 
del carrer del Rosselló; a A. Foix, a Ja n." 2 i 4 del de 
Torre Damians, i a R. Palomo, a la u." 9 del de Pa
llars. 

Per a con'5truir claveguerons: A ]. Batllori, a Ja casa 
n.• 19 dc l'avinguda de Gaudí; a M. Castellà, a la n." 324 
del carrc1· de Pere IV; a ]. Trabal, a la u. • 31 del de la 
Travessera dc Les Corts; a F . Espuña, a la n." 201 del 
dc Bofarull; a R. Mañà, a la n." 205 del de Balmes; a 
C. :\1 untades, a la n.• r del de Lepant; a ]. Guinovat, a 
la n." q6 del d'Entença; a R. Pérez, a la n." IS del de 
Llèida; a J. Bassi, a la u.~ 294 del de PadiUa; a R. Munt, 
a la n." 21 del de Capella; a F. Vilaseca, a la n.• 236 del 
de Padilla; a E. Comella, a la n.• 648 del de la 
:\Iutualitat, n.• 22 del de Llúria, n.• 66+. 6-t6, 66o, 652, 
656, 666 i 66+ del de la ~Iutualitat i n.• 2q del de Flu
Yià; a C. Rosich, a la n." ro del d'Espronceda; a 
E. Gràcia, a la n." 47 del de Lleida; a D. ~Ioliné, a la 
n.• 275 del de Pujades: a R. Jm·ani, a la n." 473 del de 
Sardenya; a F. Sas, a la n." 63 del d'Aragó; a A . Co
ma mala, a la n.• 322 del dc Castillejos; a J. Fio, a la 
n." 13 del dc Rios Rosas, i a P . Lamadrid, etT una del de 
I\ I untancr. 

Per a arrebossar façanes: A C. Cortís, a la casa nú
mero 128 del' carrer de Balmes, i a D. Parés, a la n.• 298 
del de Sardenya. · 

Per a practicar finestre'3: A V. A-bella, a la casa nú
mero 173 tlç l'avinguda d'Icària, i aJ. Batlle, a la n." 23 
del passeig del Triomf. 

Per a rebaixar voravies: A A. Girbau, a la ca'Sa 
n.: r r del carrer de Tremp; a D. Julià, a la n." 27 del 
de Ricart; a J. fu>¡¡laní, a la n." 35 del de Calàbria; a 
A. Viñas, a la n." 3 del dc Tremp, i a B. Sofias, a la 
n." 75 del del Criadcr. 

Del dia 2 al 8 de desembre 

GOVERNACió 

CEMENTIRIS 

Atorgar Ja concessió dels següents nous títols: 
A Lluí·s Serra i Nill, del nín.,ol de pis setè n." 411:0 

del departament sur del Cementiri de Sant Andreu. 
A 'romà~ Girau i Planadevall, del columbari B de 

classe cinquena, amb ossera, 11." 210 de la via de Sant 
Jordi, agrupació setena, del Cementiri del Sud-oest. 

A Eudald Serra i Buixó, del terreny del panteó 11e
lra D de Ja via ric Sant Josep, agrupació s.eg9pa, del Ce
mentiri dd Sud-oest. 

A Isidor Blasco i Garcia, del columbari B de classe 
setena bis, n." -+~97 de la via dc Sant Jordi, agrupació 
¡;etcna, del Cementi ri del Sud-oest. 

A Carme Corominas i Griera, del coltunbari B, de 
classe setena, n." 1004 de la via de Sant Francesc, agru
pació novena, del Cementiri del Sud-oest. 

' 
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A Teresa i Rosa Plana i Trencbe i ~Iar1a Fig1,1erola 
i Sastre, del columbari A, de classe setena, n.• 187 de la 
via dc la ~fisericòrdia, agrupació tercera, del Cementiri 
del Sud-oe6t. 

A Joan Casanovas i Ferrer, del nínxol de pis primer, 
amb ossera, n.• 293 de l'exterior, illa quarta, del Cemen
tiri dc l'Est. 

A iv!crcè, Josepa i Guillem l\fas i Puig, del terreny 
panteó n.• I2 del Cementiri d'Horta, i concedir-los per
mís per a praclicar-hi obres de reparació. 

-Concedir els permisos següents: 
A Jacint Rovira i Galceran, per a coHocar una creu 

dc inarbre i un pedestal de pedra a la testera dc la tomba 
menor, dc quatre compartiments, n.• 97 del departament 
tercer del Cementiri de l'Est. 

A Eduard l\lané.n i Josepa Ribera, per a modificar la 
fa<;~ma dc l'hipogeu locill de cinc compartiments, n." 40 
dc la via de Sant Jordi, agrupació setena, del Cemen
tiri del Sud-oest. 

A Josep Vendrell i Sala, per a practicar obres de re
paració al panteó n." 48 de la via de Sant Oleguer, agru
pació quarta, del Cementiri del Sud-oest. 

A Lleó Ojalvo, per a construir un collaret i coHocar 
una escultura de marbre a la tomba sense cripta n.• 54 
del recinte hebreu del Cementiri de Les Corts. 

-Aprovar el compte d'Ignasi Conillas, d'import 
2,243'50 ptes., pel subministrament de floG i personal 
necessaris per a la decoració deis Cementiris d'aquesta 
ciutat en les diades de Tots Sants i Difunts. 

FOMENT 

OBRES PúBLIQ_UES 

Donar la conformitat al'.s comptes següents: 
Dc la Catalana de Gas i Electricitat, d'import 4, 

1,199'78 i 4,217'67 ptes., pel subministrament de fluid 
per a la calefacció de dependències municipals durant el 
mes d'octubre darrer. 

De la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'import 
I7,069'1o, 35.626'45 i r,238'72 ptes., pel subministrament 
dc fluid per a l'enllumenat del Parc i Palaus dc :\font
juic, enllumenat i força 9e les dependències municipal·s i 
instaHació de l'enllwnenat públic al passeig dc Valldaura. 

De ~Iagatzcm~ Pompeia, d'import 6,474 ptcs., pels 

treballs dc construcció del mobiliari per al despat.." de la 
Combsió d'Hisenda. 

De jo.;cp Sans, dïmport 189'50 ptes., pels treballs 
dc construcció d'un joc de persianes de fusta al despatx 
del cap de l'Agrupació del Subsòl. 

Dc :\lanucl . Bausells, dïmport 3431'84 ptes., pels 
treballs dc paleta realitzats en les obres de ¡·eforma dc 
lc,; Cascs Consistorials. 

Dc Vídua dc Llorens, d'import 1,925'50 ptes., per la 
im;taliació d'una claraboia a les Cases Consistorials. 

De Capdevila i Jordi, d'import 4,390 ptes., pel sub
ministrament dc materials a la Secció de Pintura dcl·s 
'l'allers ]vf unicipals. 

OBRES PARTICULARS 

Concedir permís per a instaliar canonades: A la So
cietat General d'Aigües de Barcelona, al passeig dc 1fa
ragall, carrer de Còrsega i rambla del Carmel, i a la 
Catí! I a na de Gas i Electricita"t, S. A., al carrer dc l'A
grcgàció, entre el de Periodistes i Torre dels Pardals, i 
Abat Odó, entre els de Concepció Arenal i Castellvell. 
• - Atorgar pennís per a instaHar cables : A la Com
panyia Barcelonesa d'Electricitat. a l'avinguda del Por
tal de I'Angel, enfront als carrers Comtal i Santa Anna; 
i a la Cooperativa de Fluid Elèctric, al carrer de Llei
da, entre els de la França i Jaume Fabra, i a l'avinguda 
dc les Corts Catalanes, entre els carrers de Sardenya i 
Wèllington. 

EIXAMPLA 

OBR~S PúBLIQUES 

Aprovar les r·elacions i certificacions valorades rela
tives a les obres dc construcció i reconstrucció de les 
voravies de davant les cases que a continuació s'esmen
ten: A Joan OliYella i Saumell, a _les n.• 119 del carrer 
dc Borrell. n.• 45 del de València, n .• 144 de d'Entença, 
n.• 2o8 del de Calàbria, n." 47 del de Provença, n." 538 de 
l'a\;inguda del Catorze d'abril, n.• 82 del carrer del Con
sell de Cent, i n.• 65 del d'Entença. 

-Aprovar l'acta de recepció única de les voravies de 
davant lc,; cases n.• 187 i 297 del carrer de la Diputació i 
n: 254 i 277 del del Consell de Cent. 

Publica cio ns • 
1 disposicions oficials 

BUTLLÈTt OFICIAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

.En aquest diari han aparegut, e11 les dates que s'as
seuyalcn, lc~ insercions d'interès municipal que hi són 
rclaciouade...; : 

DIA 16 DE Dl~l\MBRE. - Significa que l'A.juntamcut. 

prengué l'acord el 'imposar la contribució especial el e mi
llores als propietatis beuejiciats per la paviUJentació 
déls carrers tk Solidaritat, Mateu i Ramon Batlle. 

Dl.\ 18. - Anuncia la suphasta per a proveït· els 
articles dc primera necessitat i major consum a l 'Asil 
del Parc i a la Colònia Industrial de Kostra Dona 
de Port.. 

' . 



Noticiari 
P~O VElMENTS 

El dia 3 de gener, a les onze del matí, tindrà lloc la 
subhasta de les parades vacants als :\Iercats que més 
avall es diuen. L'acte s'efcctuar.à a le3 Cases Consistorials. 

MeYaat de Sa1~la Cate-rina 

Fruites i V1'rdurcs. - Els n.• 22, IOI, 

10$ 1 106, HO, II2, liÓ, I17, 121, I24, 
128, 129, 133, 134, 137, 139, qo, 144, 
145. t..t7. 4Ó9 . . 

Els n." 23, 102, 103, 104, ro¡, ro8, 
I 09, lT 3, TI4, I I$, II8, Il9, !20, 12$, 
127, IJO, 131, IJ2, 138, 141, 142, 143, 
q6, 243. 263, 414, 470, 474. 729. 

Cigrons i herbes.- Els n." III, 122, 123. 
~ Embotits. - El n.• 126 

Llegums i cereals. - El n.• 348 
A1'iram. - El n.• 350 . 

El n.• 353 . . 
Galliua .. - Els n." 377, 378, ssr, 8o4, 809. 
Conscrz,es.- El n.• 420. . 
Cansaladl!ria.- El n.• 441. 
Plau/es i flors.- El n.• 6¡~. 
Ous.- El n.• 481 . . 

El n.• 722 
El n. • 752 bis. 

Mercat del Niuot 
Mc¡zjars.- El n.• 32 

Mercat de la Barcclonet~ 
Calliua.- Ws n." 199, 2I6. 
Cansalcdcria.- El n.• 226. 

Els n.• 2ro, 225 . . 
Xocolateria i rcfrucos.-Eh n." 2II, 2I2. 
A<.iÍram.- El n.• 230 . 
Cigrons i herbes.- El n.• 332. 
Co1zscY1•cs.- Els n." 235, 333· 
Olis i sabous.- El n.• 314. . 
Fruitts i 1/erdurcs.--.. Els n." 3o8, 325. 
Gallíua.- El n.• r8.z. 
A1•iram.- Ris n.• 215, 222, 231. 
Couscrvcs.- El n.• 197. 

Mercat dc Sa11ts 
Mw·iscos.- El n." 347 

Afcrcal dc Sant Andreu 
Fruites i ~···rdurt's.- Els n." 64, 83. 

Itt n.• 84 . 

Mercat de la Sagrl"ra 
Gallina.- El n.• 30 . 
Fruitrs i VC!rdurC!s.- Els n.• 43, 44, 74. 

.h;ls n." 42, 45, 46, 47, 48, 49, so, 
5 r, 6o, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ¡o, 
71' 72, 75. 76, 77 . 

Ous.-El n.• 63 . 

lloguer Tipus de 
mensual su\>basta 
~ p¡;¡¡¡¡¡ 

II 250 
13 250 
20 300 
45 6oo 
35 8oo 
29 soo 
23 soo 
20 300 
32 550 
li 250 
29 500 
IÓ 300 
20 300 

20 300 

r8 450 
26 450 
22 450 
25 250 
20 450 
ro 200 
IS 250 
15 250 
IO 200 
I8 450 
23 450 
r8 450 

IS 400 

9 150 
ro rso 

IQ 250 
8 100 

7 !00 
9 I$0 

PERMISOS PE R A INSTAL-LAR 
APARELLS INDUSTRIALS 

Heus acf les relacions de les demandes de permisos 
que, a quest fi, bau estat presentades a l'Ajuntament: 

Culics Damascos, S. A., substituir un clectromot0r 
a Ja casa 11. 0 287 del carrer de Sicília. 

Heribert Damon, nu elcctromotór a la casa n.0 6t del 
carr~r de ]u11ca1·. 

Josep Durau, una cambra frigorífica i un electromo
tor a la casa n.0 56 del carrer de Saragossa. 

Joan Díaz, diversos aparells industrials a la casa nú
mero r2 del carrer de .Mir i Giribert. 

Francesc Estragués, diversos electromotors a la casa 
u.o 68 del carrer dc Salmeron. 

:\Iiquel Escolà, un electromotor a la casa n.0 36 del 
carrer de Sepúlveda. 

Maria Esquerdo, un ascensor i un electromoto•· a la 
casa n.0 245 del carrer de Provença. 

Jordi Eticnne, un electromotor a la casa n.0 x8r del 
carrer de :\1uutaner. 

Albert Albert, dues calderes de _calefacció a là caSa 
u.0 

192 del carrer del Rosselló. , 
Moisès Castillo, tm electromotor a la casa n. o 22 

del carrer de Mozart. 
Francesc Ferrer, un motor bomba a là casa n.0 8 

del carrer dc l'Hospital. 
Miquel Martí, un electromotor a la casa n. 0 41 de1 

carrer de Martínez de la Rosa. 
Novetats Poch, S. A., diversos electromotors a. la 

casa n.0 8 del carrer de Béjar . 
Isidre de Sicart, un ascensor i un electromotor a 

la casa n.0 233 del catrer de Mallorca. 
Juli Albert, un electromotor a la casa n. 0 24 del 

carrer de la Llibertat. 
Eu.ric Abareda, una cambra frigorlfica i un electro

motor a la casa n. 0 ro¡ del carrer de la Travessera, 
entre els d'Aribau i Muntaner. 

J oscp Bagot, un electromotor a la casa n. o 90 del 
carrer de Viladomat. 

Marià Bordas, diversos aparells .industrials a la cao;a 
n.• 91 i 93 del carrer del Rosselló. 

Josep :c\I.a Bofill, una caldera de calefacció a la 
casa n. 0 48 del carrer d' Auziàs March. 

Isidre Bultó, dos electromotors i una fogaina a la 
casa n. 0 313 del carrer cle Mallorca. 

Josep Casanovas, nn electromotor a la casa n.0 I 

del pac;seig de Maragall. 
Ignasi Coll, un ascensor i un electromotor a la 

casa u. 0 461 de l'avinguda de les torts Catalanes. 
Rosa Domingo, u~a cambra frigorífica i un electro

motor a la casa 11.0 35 de l'avinguda de la Verge de 
Montserrat.. 

joan Franquesa, un electromotor i una Iogaü1a a 
la casa n. 0 409 del carrer de Còrsega. 

I~undici6 Dàlia, S. A., un electromotor a la casa 
u.0 40 <lel passatge de Ricart. 

'Manuel Gatre, nn electromotor a la casa n. 0 3 del 
carrer rle Reig i Bonet. 

Carles Graus, un electromotor a la casa n.0 372 
dcl carrer dc València. 

lmp. Casa de Caritat 

. .. ~· ·. : 


