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Any XXII 31 de desembre del 1935 Núm. 52 

Comissió de Govern Municipal 
Fou celebrada sessió el dia 24 de desembre, sota la 

presidènCJà de l'Alcalde accidental, senyor Jesús Ulled. 
Hi assistiren els Consellers Regidors senyors Ramon 
Coll i Rodés, Joan Dta. Viza i Caball, Josep Codolà i 
Gualdo, Josep Farrero i \ïu i Andreu J3ausili i Sauromà. 

S'hi adoptaren els acords següents : 
Apro\ar l'acta de la sessió celebrada el dia r8 de 

l'actual. 
- Disposar que l'cscrh·ent de la J3rigada eventual 

de Cementiris Joan Escayola i J3lanch presti sen·ei 
d'escrivent a l'Administració del Cementiri del Sud
oest. 

- Resoldre que l'csclivent Jamne Margenat, que 
fou traslladat a l'Oficina de ::\Iattícules de J3elles Arts, 
sigui de notL reintegrat a l'Oficina .:\lunicipal del Dis
tricte VIII. 

- Disposar que el funcionati Josep Gomis i Llam
bias, que estava a la Secretaria de1 Regtdor senyor Ti[
fon, passi a la Intervenció :\IunicipaL 

- Adherir-se a l'acte d'homenatge que Madrid acaba 
de fer a Pau Casals, donant lloc a la designació, per 
l'Ajuntament de la capital, de filÏ adoptiu a favor de 
l'iJ.lustre català, i la concessió, per primera Yegada, de 
Ja l\fedalla de la cintat de Madrid, i fer ,alTibar al senyor 
Alcalde de la Corporació municipal madrilenya l'expres
sió del profund agraïment dc la ciutat de Barcelona, que, 
en Yeure concedida la susrlita medalla, que per la seva 
banda també ha donat, wu amb emoció l'at!te d'aquella 
capital honorant un fill iJ.lustre de Catalunya. 

- ~omeuar Santiago Ferrer i Bes oficial tercer d'ar
bitris, en caràcter interí. 

- Desestimar la petició que ha estat formulada, re
ferent al trasllat d'Emparança Selma, del Negociat de 
Padrons a uu al tre de Ja C:isa. 

- Prendre esment d'nu comu,nicat del cap dc l'Oti
cina d>Adlninistració Local de la Generalitat, trnmelent 
una ordre de data 9 del mes que soní, del senyor Con
sell~r de Governació de Ja Generalitat, que diu aixi : 
e \ïsta 1a consulta ele\'ada per l'Alcaldia de Barcelona, 
per ofici del 22 de no,·embre, per la qual és suggerida la 
conveniència que pel Go\'er"n de la Generalitat es fix1 

el cri teri oficial r~pècte el cas de L'aplicabilitat o no 
de la Llei l\l1tnicipal de la República promulgadn el 31 
d'octubre darrer, en la part que ha vingut a modificar Ja 
legislació anter ior de rt'gim COillÚ que es troba en vigor 
cu e1 nostre territori, per Yirtut de la disposició transi
tòria de l'Estatut de C~taluuya del 15 de setembre del 
1,932; = Atès que la disposició final de l'Estatut de Ca
talunya s'ha d'interpretar d'acord amb el seu sentit 
literal, que és clar i terminant, en disposar que la legis
lació supletòria de la Generalitat en matèria d' Admi
nistració Local és la que es trobava ' ' igent en el mo
inellt de la promulgació clc l'Estatut, i que ar¡uestn legis
lació, per fom1ar part integrant del règim jurídic ca
talà, no pot ésser modificada constitucionalmeJ1t, tenint 
en compte el contingut dels preceptes de l'art. n dc la 
Constitució de la República i ro de l'Estatut dc Catalu
nya, que coniercix a la Generalitat la legislació cxcht
si\·a eu la matèria, més que per l'òrgan corupdent dc la 
Generalitat, almenys en l'actual Dret constitult; = 
Vist l'iuforn1e de la Direcció General d'Administració 
Local,- he resolt: És declarat en caràcter general, i per 
tal que servei..xi dc norma per als Ajuntaments de C¡~ta
lunya, que no és d'aplicació al nostre territori la Llei 
Municipal de la República del 31 d'octubre darrer.• 

- Atès que en se.c;sió del 28 d'agost del 1932 1a Cor· 
poració eu ple imposà al guàrdia mbà Aureli Grafulla 
uu mes de suspensió d'cmplcu i sou, com a falta com
presa en l'art. 65, paràgraf segon, del Reglament de la 
Guàrdia Urbana, i Yist el Decret de l'Alcaldia disposant 
que es perdonin Ics faltes lleus. el senyor :\lcalde acci
dental ha resolt que l'assumpte passés a coneixement 
de Ja Comissió de Govern, i creient que amb un criteri 
de benignitat podria aplicar-se al susdit expedient la 
resolu,dó de l 'Alcaldia, disposar que, d'aquesta confor
mitat, es vrocedeixi a aixecar al guàrdia urbà AtJ.reli 
Gmfulla i Salgado el c~stig de suspensió d 1eÍ11pdcn i sou 
per un mes que se li imposà, i que pel Xegociat dc Per
sonal siguin anuHades les notes desfavorables que 
aquest havia de motivar en l'expedient, a tots els efec
tes legals oportuns. 

- Es donà compt~ d'un dictamen del Consell~r 6e· 
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nyor Sagarra, com a jutge instructor de l'expedient ins
truït al funcionari Ernest Bach, eroposant : 1.r S'absol 
al funcionari Ernest Bach de Ja suposada falta de res
pecte i insubordinació a l'exceYentíss1m senyor Alcalde 
accidental, senyor Francesc Jaumar; 2.0 :Es aixecada 
la suspensió d'empleu que per a durant la tramitació de 
l'expedient li fou imposada, i 3.• Formi's a l'expressat 
Ern~:st Bach I 'oportú expedient, per si, eu virtut del per 
ell manifcst:lt. i del que certifiquen els metges munici
pals, procedeix reglamentàriament la seva jubilació. 
(Fou acordat tal com proposa el senyor Sagarra, i ('S 

resolgué que I 'expedient passés al Negociat de Perso
nal, perquè trameti 1 'expedient de jubil<lció, per si, en 
vista dels antecedents mèdics del cils, ho jutja aixi 
oportú Ja Comissió de Governació, a la qual correspon
drà tra1t1itar l'expedient.) 

- Tenir per consignació resen·ada, corresponent a 
Polltica Social, la de J,I73'50 ptes., per al pagament 
del material d'Impremta Tipogràfica Cosmos, i sah·ar 
així la consignació, que d'altra manera desapareixeria 
del futur Pressupost. 

- \·a donar-se lectura a un Decret del senyor Al
calde accidental, que, traduït al català, diu : «En vista 
del Decret referent a perdó de faltes de funcionaris, 
vinc en disposar que passi a la Comissió de Govern 
::\Iunicipnl l'expedient obert a] funcionari Ignasi d'Emí
lio, per si estima procedent l'arxiu del susdit docu
ment, sense més tràmit.• (Escoltades les manifesta
cions del senyor Alcalde accidental, que estimaYa que 
donada la naturalesa de l'assumpte hauri;l d'aplicar-se 
el crited de perdó dc faltes a l'expedient obert, sen¡¡ 
perjudici dc disposar després el que procedís respecte 
la situació de l'esmentat funcionari, fou acordat d'a
provar la proposta del <;enyor Alcalde respecte a l'ar
xiu de l'expedient instruït contra aquell funcionari, i 
uolificar-ho al cap del Negociat d,e Personal, perquè 
si s'hagués donat tràmit a l'expedient contra l'indicat 
fllllciouari passant-lo a un nou instructor, sigui recla
mat. a fi dc procedir al seu arxiu. 

- l'restar l'aprovació a , una instància del director 
de Ràdio Barcelona, solHcitant. la cessió del Palau de 
Belles Arts per al proper dia 12 de gener, a les deu 
del mat't, per tal de celebrar-h1 el tradicional reparti
ment dc flassades als pobres de Barcelona. 

- Donar la conformitat a un ofici de l'Alcaldia, 
donant compte d'haver disposat que per la Pagadoria 
Municipal siguin efectuades les retencions interessades 
per l'Associació InstructiYa d'Obrers i Empleats de 
}',\juntament, amb motiu dels préstecs efech1ats per Ja 
Caixa dc Crèdit dc l'èsmentada entitat. 

- Resoldre que per a atendre les despeses dels ob~ 
sequis dc l'Alcaldia, amb motiu de les festes nada
lenques, sigui destinada la quantitat de 2,825 ptes. de 
la p:ltt. 62. 

- Prestar I 'aprovació a wt ofici de 1 'in ten-en tor, 
trametent la distribució de cabals, d'import 22.425,000 
pessetes, per a atendre les obligacions del proper mes 
de gener del 1936. 

- Vistes Ics suggestions formulades al senyor Al
calde accidental per l'Associació d'Empleats i Obrers 
1\Iunicipals, desestimar la relativa a l'estrena dels ju
bilats, i passar a la Ponència de Perso11al la que fa 
referència a l'augment de sou dels temporers, fins a 
igualar~nos als funcionaris escrivents de plantilla. 

- Es donà compte d'tma comunicació del director 

de l'Arxiu Històric de la Ciutat, que diu així: cEn 
compliment del Decret de l'Alcaldia del dia 17 que diu: 
"Esta Alcaldfa con el fin de facilitar la colocación de 
los tubos de la calefacción en los .Museos de la ciudad, 
ba dispuesto: Que el señor director del Arcbivo His
tórico de la Ciudad facilite las llaves de todos los cita~ 
dos l\Iuseos al arquitecta municipal señor Darder, para 
el cumplimieuto de la indicada disposkión." Aquesta 
Direcció, en fer lliurament de les claus del Pavelló de 
Montjuïc dit "Ciutat dc Barcelona", que són les úni
ques claus confiades a l'~nciu Històric, fa constar que 
en l'esmentat Pavelló són guardades moltes obres des
tiuades al futur Museu d'Història de Barcelona, algu
nes de les quals no són de propietat municipal, sinó 
que pertanyen a particulars i han e.Stat deixades eu di
pòsit, i que per aquesta raó era aquest Arxiu, com a 
encarregat de reunir els materials del futur Museu, el 
que tenia fins ara les claus del Pavelló, i al mateix 
temps la custòdia d'aquells materials.• (Fou acordat 
prendre esment de la comunicació alludida, i manifes
tar al director de l'Arxiu que procedeix que les obres 
guardades eu dipòsit que es destinen al l\Iuseu d'His
tòria de Barcelona siguin situades en un local dintre 
del Pavelló dc la Ciutat, del que tingui la clau el direc
tor de l'Arxiu Històric, ja que el fet de lliurar la clau 
d'entrada al Pa,·elló perquè la Tinència del Districte U 
pugui situar-s'hi, no implica que totes les habitacions 
del Pavelló es facin accessibles, procediment que per
metrà, en conseqüència, cohonestar l'acord del lliura
ment dc l:l clau a1nb la seguretat de les obres confiades 
eu dipòsit.) 

GOVEQNACió 

CENTRAL 

Abonar, des del dia r.r de novembre proppassat, a 
Maria Julià i Pons, vidua del director de l'Institut 
Municipal d'Higiene, jubilat, Lluís Claramunt i Fn
rest, la pensió anual, d'import 4,567'33 ptes., amb càr
rec a la part. 5.• del Pressupost vigent, i la paga del 
mes en què ,.a morir el causant. 

- Satisfer, des del elia r.• de novembre proppas.;at, 
a Sabina Codó i Aymà, vídua del mosso de neteja de 
l'Escorxador Bonaventura Puig i Ponsa, 1a pen;;ió 
anual, d'import g88 ptes., .amb càrrec a la part. 5·" 
del Pressupost vigent, i Ja paga del mes en què va 
morir el causant. 

- Disposar que els individus de la Brigada ae Des~ 
ratització Antoni Albaladejo i Gómez i Gaspar Bueno 
i Lluch, que presteu, respectivament, servei com a re~ 
partidor dc correspondència i ordenança en l'Oficina 
Municipal del Districte IV, passiu a prestat· llur5 ser
veis, el primer, com a ordenan~a a l'Ofici11a Municipal 
del Districte IV, i el segon, com a repartidor de corres
pondència en el Departament de Ja Guàrdia Urbana del 
Districte Il. 

-- Satisfer, des del dia x.r de novembre proppassat, 
a Manucla Aguilar de la Sierra, vídua de l'auxiliar, 
jubilat, Ricard Garcia i Solà, la pensió anual, d'import 
1,844'44 ptes., amb càrrec a la part, 5 ... del Pressupost 
ordinari vigent, i la paga del mes en què va morir el 
causant. 

- Resoldre que l'informador Joaquim Carbonell, 
que actualment presta servei ·a la ~Comissaria de Bene-

... 
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ficència, passi a prestar-los a l'Oficina )1unicipa1 del 
Districte V. 

- Disposar que l'ordenança de l'Agrupació del Pla 
de la Ciutat, Joan Bta. Ferrado i Sendra, passi a pres
tar els seus serveis a l'Oficina d.'Assumptes Generals 
dc GoYernació, i que l'ordenança de l'esmentada Ofi
cina, Francesc 1\lartinez, passi a prestar-los a aquella 
Agrupació. 

- Satisfer, des del dia I.r de desembre corrent, a 
Adela Bigas i l\1nyo1·, vídua del professor de la· Banda 
Municipal, jubilat, Pere Valls i Duran, la pensió anual, 
d'import 1,340 ptes., per a portar el causant més de 
vint-i-cinc anys de serveis, amb càrrec a la part. 5·"' del 
Pressupost vigent, i la paga del mes en què va moril· 
el causant. 

- Resoldre que l'escrivent del Negociat d'Actes, 
Ervigi dc la Iglésia Roa, pass1 a prestar els seus ser
veis al Negociat d'Aigües i IHuminacions Decoratives, 
i que passi a substituir-lo l'escrivent temporer d'Ei
xampla Josep Francesc Julià de )fena, que presta servei 
al Departament de Circulació. 

- Concedir a l\Iaria Fernàndez i Barasategui, oficial 
tercer, llicència amb tot el sou des que entri en el vuitè 
mes d'embaràs fins quaranta dies després del deslliu
rament. 

- Destituir l'escrivent Antoni :Ylartí i Usher, per 
abandó dc servei. 

HIGIENE I SANITAT 

Per tal de donar lloc al més· acurat estudi de la 
foru1a en què hanrà de continuar realitzant-se el Servei 
dc Pom~s Fúnebres j de conducci6 de cadàvers i des
pulles mortals als cementiris i estacions, de con:íonnitat 
amb el que autoritza l'art. 878 de les Ordenances Mu
nicipals, prorrogar fins al 31 de març del 1936 la con
cessió d'aqu€sts serveis a la Casa de Caritat. 

- Abonar a Rosa Roig, Maria Gavela, Manucla 
Coba i Josep Monnet, encarregats de la neteja de les 
oficit1es centrals dc l'Institut 1\lunicipal d'Higiene i al
tres dependències d'ell, els jornals corresponents als 
mesos d'agost, setembre, octubre, novembre i desem
bre d'aquest any, per sen"eis prestats, que importen en 
conjunt 1,330'75 ptes., i aplicar aquesta quantitat a la 
part. 416c del Pressupost '':igent. 

- Designar dos Consellers Regidors, i en substitu
ció d'ells, en cas d'absència o malaltia, altres dos, per 
a formar la taula encarregada d'obrir els plecs i íer l'ad
judicació proYisioual de la subhasta relatin al proveï
ment de pa i carbó a la CHnica de Psiquiatria. 

- Designar dos Consellers Regidors, i en substitu
ció d'eUs, eu cas d'absència o malaltia, altres dos, per 
a formar la taula encarregada d'obrir els plecs i fer 
l'adjudic:acíó provisional dc la subhasta relativa al pro
veïment de carn de vedella i de moltó a l'Hospital dc 
l'Esperança. 

CE11IENTLRIS 

I'osa1· a disposició del senyor Conseller Regidor 
de Governació, amb caràcter de despeses a justificaJ·, 

· la quantitat de 2,000 ptes. , que, al tal efecte, figurà 
consignada a la part. 197 del Pressupost vigent. 

-Encarregar a Joan Campdelacreu i Forés, per la 

quantitat total de 10,619 ptes., les obres d'acabament 
de la COJlstmcció dels dos grups de nínxols assenyalats 
al pla amb els n.• 122 i 123 del departament cinquè del 
Cementiri dc J...es Corts, i aplicar la despesa a la par
tida 202 del Pressupost del 1935. 

- Procedir a l'execució de les obres necessàries per 
a la reconstntcció d'una part de nínxols amb façana a 
llevant del departament primer del Cementiri de Sar
rià, i, per tal d'adjudicar el servei, celebt-ar el corres
pouent concurs privat, i disposar que la despesa, que 
segons l'esmentat pressupost importa la quantitat total 
de 7,994'40 ptes., sigui aplicada a la part. 202 de Pres
supost del 1935· 

ASSUlVIPTES GENERALS 

Accedint al que interessen els organitzadors del 
primer concnrs infantil de dibuix del Centre Social de 
Santa Madrona, i de la festa infantil a profit dels fill<; 
i orfes dels empleats de la Societat General d'Aigües 
de Barcelona, concedir-los un prenxi i un objecte, de 
valor total :r5o ptes., i aplicar la despesa al capítol 
d'imprevistos. 

- Aprovar el compte de Manuel Margarit, d'im
port 1,325 ptes., relatiu a la manutenció de1s detinguts 
als calabossos del Jutjat de Guàrdia, durant el tercer 
trimestre de l'any que som, i aplicar la despesa a la 
part. 6r del Pressupost vigent. 

- En mèrits del concurs privat celebrat a l'efecte, 
adjudicar a la casa F. Ferrer Aymar el servei de neteja 
i conservació dc les màquines d'escriure i calcular de la 
Casa cltrraut l'any 1936, al preu de 17 ptes. per any i 
per màquina d'escriure, i 51 per any i pet màquina 
dc calcular. 

FOMENT 

OBRES PúBLIQUES 

Accedir a Ja petició de Pere Borràs i Trinxant, 
propietari de Ja ploma d'aigua de :.\fontcada que assor
teix l'üuu1oble n.o 6 del carrer de la Unió, per tal que 
a la casa 11.0 rr del carrer del Rec Comtal li sigui 
traslladada i subministrada a la màxima pressió Ja 
dita ploma d'aigua, ! disposar que aquesta, que figtua 
anotada a nom de Francesc d'A. Solà i Prats, com a do
tació de la casa 11.0 6 ·del carrer de la Unió, s'inscrigui 
com a dotació de la casa n_o II del carrer del Rec Com
tal, a favor de T'ere Rorràs i Trinxant. 

- Atesa la petició de Francesc Tusquets i Prats, 
¡;;ubministrar a la màxima pressió la ploma d'aigua de 
Moutcada que assorteix l'immoble n. 0 17 del carrer de 
Barbarà, i disposar que la susdita ploma, que figura 
anotada a nom de Francesc Tusquets i Laforjà, s'ins
crigui a favor del peticionari. 

- Dc conformitat amb la petició d'Emilia Fer1:1àndez 
i Queverlo i Jonquim OUé i Pons, resoldre que li ¡;igni 
permesa la venda de la ploma d'aigua de Montcada qu.e 
assorteix l'immoble n.• 15 i 17 de la Rambla de Santa 
1\Iònica, propietat de la primera, a Joaquim Ollé i Pons, 
per a assortir la casa n.0 41 del carrer del :Baluard i 16 
del de Mcstra11ça,. i qúe la susdita ploma, anotada avui 
a nom d'Antoni Fernàudez i Anna Tiffon, s'inscrigui 
a ftn·or d'Emnia Fernàndez i Quevedo. 
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- Com a resultat del concurs privat celebrat a l'e
fecte per a l'ampliació de Ja installiu:ió elèctrica dc la 
casa 11.0 32 del carrer de l'Atlàntida, propietat de l'A· 
juntament, encarregar l'esmentada obra a l'industrial 
Tomàs Casas, per la quantitat de 301'95 ptes., la qual 
s'aplicarà a la part. 94b del Pressupost ngent. 

- Accedir a la petició de Carles :\1artínez de Ve
Jasco, c11 la seYa qualitat de dírector propietari dc 
J'E..c;cola de conducció d •automòbils Barcelona, sollici
tanl pcm1!s per a installar, al passeig central de la 
Rambla dc Canaletes, un rètol a'ltUnciador de l'esmen
tada F..scola, i destinant a favor de l'Hospital Clínic 
<:I benclici integre obtingut eu la matricuJa d'un dia 
det\:rlll i nat. Ln con~ssió del pcrmis no podrà excedir 
d'un tcr111ini dc vuil dies, ni ésser in,ocada eu cnda
,·ant com a precedent. 

- Aprovar el projecte d'Aeroport de Barcelona i 
Port dc Zcppt.:lins anex, sotscrit per l'enginyer ca¡3 de 
1'.\grupació de Vialitat dels Sen·eis Tècnics Municipals, 
i que s'adapta a l'avantprojecte apro,at en sessió con
sistorial del 10 de febrer del 1933, i el qual projecte 
c-onsta dc memòria, plans, plec de condicions i pres
supost, d'import total 1L:;o5,572'44 ptcs., dc les quals 
correspon a l'adquisició dels terrenys la quautital 
de 2.9r3,55ï'75 ptes., i a les obres que .ban d'ésser 
objecte dc c<>ntract:l, 1:1 qnantitat de 8.392,014 '6<) ptc..". ; 
f:lcultar 1',\lcaldia per adrcç.'l.r-se a la Superioritat in
teress~lllt la concessió, per part de l'Estat, d'una prima 
del 50 per xoo del cost de les obres, de conformitat amb 
In U ei contra l'atur forçós, i resoldie que l'Ajuntament, 
arribat el cas que per l'Estat li sigui concedida la prima 
del so per roo demanada, ingressi a la Caixa General 
dc Dipòsits el 2 r/2 per 100 del pressupost total de les 
obres, tal com prescriu la base 14 del concurs per a ]a 
concessió de primes per a la construcció d'aeroports. 

- Aclarir en el que calgui l'acord del 27 de no
vembre cl!:1rrer sobre la concessió d'un crèdit addicional 
d' J. 150,ooo ptcs. per a nodrir el dèficit de les contractes 
de prestació de personal i obres del Morrot en el sentit 
que quedi rlistribu1t de la següent matJera : Per a la 
contrada d'obres del Morrat, ·zoo,ooo ptes., que s'a
plicaran a la part. 4290 ; per a la contracta de pres
tació dc personal, 9.50,000 ptes., que s'aplicaran, quant 
a 35o,ooo ptes., a la part. 428a, i quant a la resta, 
dc 6oo,ooo ptes., al Pressupost extraordinari d'Eixampla 
clel 1927. 

- Imposar a Joan Prat i Xicola, vei de ~Iartorellcs 
i propidari del camió 4o832-B, una multa de 545'25 ptes., 
per uo l1avcr comparegut, malgrat Ja citació de l'Al
caldia, a respondre de la infracció dels Reglaments 
Yigc11ts qne cometé i que donaren noc al tros5ejament 
cl'uu fanal de l'enllumenat públic del carrer del Rec, 
d'aque.-;ta ciutat. 

- .\provar 1 'acta de recepció definith·a de les ob1·es 
de pnYimcnlació del passeig de ~ostra dona del Coll, 
c11lrc la plaça de Flandes i el carrer del Santuari, que 
hau estat executades pel contractista Lluís Sàt1chcz 
tl'Ocaün del Campo, i per havet· cessat la responsa
bilitat del cmtlractísta, pTocedir a la devolució de Ja 
fiança constitu'ida. 

- Per haver resultat deserts els tres con<:'urs•Js con
vocals per a la venda del material que constitueix Ja 
iustalJ.ació anomenada cLaberinte•, emplaçada al Palau 

dc Projeccions del Parc de :\Iontjuïc, procedent de la 
passada Exposicíó, convocar, per quarta .-egada, re
baixant-se a 8,000 ptes. el preu miuim assenyalat cu 
el pkc de condicions, ~u r2,ooo ptes., i per tant, que 
l'esmentat plec s'entengui que queda modificat en el 
dit aspecte. 

- Disposar que per Ja contracta de conservació 1 

11cteja dc claYcgucres, í amb càrrec al pressupost apro
Yat, siguin realitzades les obres necessàries per a traus
formar en cla.\'egue1·a normal i Yisitable l'antiga existent 
al carrer dc Jonqueres i el seu eullaç amb la del 
carrer dc 'frafalgar. 

- Resoldre que per la contracta de conservació i 
neteja de clavegueres, i amb càrrec al pt·essupost apro
'·at, es ren litzi11 les obres de construcció de la claveguera 
pública al carrer de Mestre Dalmau, entre el torrent de 
~Iariu~ i el carrer de Feliu Codina.-

- Donant compliment a l'acord consistorial del 27 
de juny d'enguany, aproYar la proposta de reorganit
zació dels Sen·cis dc brigades i magatzem del Parc 
de Montjuïc. 

OBRES PARTICULARS 

Desestimar, per improcedent, -el recurs de reposiCió 
interposat per Julià Bertran i Jimènez contra l'acord 
del 23 d'octubre últim, en virtut del qual es ratifica la 
.-uspcu:;ió ordenada de les obres que efectuava el referit 
senyor als baixos de la casa n.0 9 del caner de la Riera 
del l'i. 

Ordenar a Hag;da Reñé que suspengui tot seguit 
ll:!!i obres de construcció d'una casa de quatJ·e plantes 
en 1111 solar que afronta amb els carr-er:; de Gra11 
Vista i Doctor llové, que practica sense haber obtin
gut el corresponent permís, i imposar-li una 1nulta 
de 100 ptcs. 

URBANITZACIO I REFORlviA 

Coll\·ocnr concurs privat, amb subjecció al plec de 
condicions i pressupost, d'import aquest daner de pes
setes 3,6oo, per a la realització dels treballs necessaris 
per u cdtar les filtracions dels soterranis del :\Ionnment 
a Colom i pintura d'alguns dels seus elements, i aplicar 
la dcspc:;a a la part. 42I del Pre.:;supost d'enguany. 

HISENDA 

PRESSUPOSTOS 

Desestimar la petició de Jesús Goiri i Pèrez de 
Saracho, director gerent del Frontó T:xiki-Alai, per la 
qual soJ.Iicita qt<e se li atorgui un concert, per durant 
dos anys, per al pagament de l'arbjtri municipal 
del 3 pt..:t· 100 f;Obre les apostes als fronton.s, i es <:'0111· 
promet a satisfer la suma de 1.50 ptes. per dia durant 
el primer any, i 200 cliàries durant el segau. 

- Accedir ::t allò que té interessat el president dc 
la 1\fntual Benèfica de la Dependència Municipal sobre 
el canvi de denominació de la subvenció de 2,ooo ptes. 
consiguada al Pressupost de despeses, que figura a 



GASETA MUNICTPAL DE BARCELONA 

nom de i\Iutual Benèfica de l'Associació Tnstructi,·a 
d'Obrer,; i Emplt!ats :i\Iunidpals, per la de ~Iutual 
Benèfica dc Ja Dependència ~Iunicipal. 

- Resoldre, de conformitat amb el que interessa 
Ricard Jumt i Palau i E.steYe Gispert i Vila, com a 
mcmlm:s dc la Comissió iuten·entora d'Arts Gràfi
ques, S. A., Suc. d'Henrich i Cia., que als efectes del 
cobrament dc tota mena de crèdits a favor dc l'esmen
tada entit.nt en liquiclació, per part d'aquest Ajuntament, 
¡;ignin estesos els seu¡; lliuraments a 110111 dels esmen
tats senyors, i Ralisfer a aquests, amb càrrec al cap. XIX 

del Pressupost \'igent, Ja quantitat de 409'03 ptcs., im
port del lliurament, a nom de R. Morató i Pous, gcrcllt 
qm: fou clc Ja referida companyia. 

- Tornar, amb càrrec al cap. XlX del Press11poRt 
vigent, a ]lll'cp Guàrdia i Riu, com a tn~sore~ de la 
Federació Catalana de Futbol Associació, la ,quantitat 
dc r,¡¡o'34 ptcs., que li fou retinguda indegudament 
en satisfer-li la sub,·enció atorgada per Decret de l'Al
cahlia del 6 de maig del 1935, amb motiu de la celebració 
del partit internacional de futbol que tingué lloc a 
l'Estadi de .\Iontjuïc el dia 12 de l'esmentat mc~. 

- Prendre esment de l'auto del Tribunal ProvinCJal 
Conl..:ncioso-Admini!;tratiu, en drtut del qual es té per 
desistit el recurrent )Ianuel Caparrós i Rodríguez de 
Berlanga del recurs contencioso-adrninistratiu inter
posat per l'esmentat senyor. 

- Lliurar, amb càrrec a la part. 135 del Pressupost 
viget~, a favor del cap interi del ~egociat de Partici
pacions i Recàrrecs en Tributs de l'Estat, la quantitat 
dc 2,130 ptes., per tal d'atendre els pagaments pendents 
des del 1.• de juliol al 31 de desembre d'enguany. 

- Prestar 1 'aprovació al dictamen emès pel Con
scllcr-I•ouent l<'nwcesc Torras i Villà donant la con[or
mitat a la compareixença feta pel mosso de Mercat 
1\latis 1\latns i An11i.da, renunciant, per ara i pe.r sempre, 
a percebre la quantitat de 4,339'75 ptes., ròssec dc 
les 5,372'5t ptes. qtte li corrcspp11en en -concepte ç1'cn
dancrimenls d~s seus l1avers en el període en qtt~ 
restà separat del serwi eu virtut de l'e."Cpedient ÍllS· 

tru1't en 30 de setembre del 1933. 
- Autoritzar Joan Prosperi )Iartinez perquè pugut 

estampar la següent inscripció «República Española, 
ani,·en;ario 5.0 , 1936• a cinquanta mil segells de correu 

· déls emesos per l'Ajuntament de Barcelona, com un 
dels arbitris Yigents de caràcter extraonlinari de l'Ex
posició, i que totes les despeses que ocasioni aquest 
estampillatge siguin a cànec del soHicitant, el qual 
haurà d'abonar cada segell a raó de 0'15 ptes., al qual 
fi s'oficia la Companyia Arre.udatàría de Tabacs perquè 
lliuri a l'esmentat s·cnyor Joan Prosper i Martínez l'e..x
pressada quantitat de segells, percebent l'expn!ssat 
import de o'15 ptes. per cada segell en lloc de o'o5 ptcs., 
i que per l'Alcaldia sigui fixat en l'ofici que haurà 
de dirigir-se a la Companyia Arrendatària de Tabac,; 
la sèric i número tle segells a què la present concessió 
haurà de coutraure'~> . 

• 
INGRESSOS 

En mèrits dc la instància d'Agustí Llanas i Castan 
en què reclama contra l'exacció de 'la quota d'im
port .350 ptcs., corresponent a l'exercici del 1935, per 
taxa sobte inspecció d'aparells distribuïdors de gaso-

lina i dipòsits de gasolina, en referència a l'aparell, amb 
el ,;cu dipòsit, existent al garatge situat al carrer dc 
~[allorca, 11.0 221, desestimar l'al:ludida reclamació, i 
tenir per formulada la resen·a que fa el sol.Jicitaut res
pecte al fd que el pagament efectuat no implica con
formitat amb la quota. 

- En contestació a la sev~ instància en què demana 
que no siguin autoritzades, amb mqtiu de les festes dc 
Reís, les parades 1 exhibicions per a la venda de jo
gttines davant del!> establiments que JlOrmalment uo 
es dediquen en tot l'any a la venda d'aquest article, 
perquè mantes vegades són exposats per persones alie
nes als establiments articles que perjudiqueu· no sols 
els venedors del l'am, sinó els firaires, manifestar a 
l'AsRociació dc Fabricants de Joguines i Articles l1e 
Basar que, en llur infom1e, els Consellers Delegats dels 
districtes li, IV; V i VI consignen que, sénse deixar 
de complir <d que està disposat eu la \'Ïgent Ordenança 
fiscal n.0

, 33, respecte a la \enda de joguines a Ja via 
pública els dies de Reis, seran tilJgudes en compte les 
aHegacious fetes en Ja soJ.lieitud. 

- En mèrits de la reclamació formulada per la 
representació dc Ja Companyia dels Ferrocarrils del 
~ord d'Espanya contra l'exacció de la quota corres
ponent a l'exercici del 1935, de la taxa sobre inspecció 
dc generadors i motors, pels elements d'aqueixa classe 
que té installats als tallers de Sant Andreu, desestimar, 
per improcedent, l'esmentada reclamació. 

- Desestimar la instància en què la Comissió orga
nitzadora Pro Federació i Foment del Mutualisme Ca
taUt, i, en representació d'ella, el seu president, Pere 
Abad,tl i Portals, demana, atès l'aspecte benèfic: <>odal 
del mutualisme, que sig;1Ün eximits del pagament clc Ja 
taxa ;;'fíore timbre municipal els tres-cents cartells de 
propaganda del míti11g cle deïensa mutualista que l1a\"Ja 
dc celebrar el üia 15 dels corrents. 

- Tomar a ]oau Baptista i Esteller, representant 
dc la raó social Fills elet doctor Andreu, S. A., el dipò
sit de 520 ptes. coustituït a la Caixa General de Dipò
sits, nmb data 30 d'octubre darrer, a les resultes de la 
reclamació presentada i de la qual ba desistit coutra 
l'exacció de la quota de 520 ptes. sobre l'arbitri ins
pecció clt geueradors. 

- Adjudicar, pel preu de 1,000 ptes., que s'apli
carà a la part. 105 del Pressupost del 1935, a la Tipo
grafia Empòrium, S. A., el subministrament d'un llll

lió clo.<>-ccnts wil tiquets destinats als )fercats. 
- Aprovar les liquidacions prodsionals correspo

nents al segon trimestre d'enguany, l'import a satis
fer del qual és el de les sumes que tot seguit s'expres
sen, i deuen ésser abonades als industrials que són 
mencionats, mitjauçant el lliurament dels bous desti
ttats n l'efecte: A Angela Barberà i Romeu, 694'8o 
pessetes; a Josep Blanxer i Bla.uxer, 1,096'8o; a Ra
fael });cape i Morer, "2o,<)68's6; a La Ibèrica, S. A., 
H>,S.S4'96; n Ja Industrial Cansaladera, 28,495'92 ; a 
Manuel l,lorens i Aguilar, 6,359'76; a Pere .Mas i Pm·
tclla, 1,897'20; ;t Teresa lVIol~né i Sallent, 2,3o6'4o; a 
Joan Noguera i Rovira, 5,146'56; a 1\Iargarida Iseru i 
Fonnenlí, vídua cle G. PapeU, 5,326'32; a Francesc 
Picl1 i Pon, 802'32; a Francesc Pons i Sah·adó, T4,941'92; 
a Productora Cansaladera, 47.4gS'40; a Domènec Ros i 
Bonlanova, 2,593 '92 ; a Esteve Ros i BorclanoYa, 2,721 '36; 
a Antoni Soler i Durant, 29,977'92, i a Francesc \'ilalta 
i Surroca, 7,372'8o ptes. 
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PLUS-VALUA 1 MILLORES 

De conformitat arub 1 'acord de la Comissió d 'Ilis<:u
da del r6 de desembre d'cngnany, i en relació a Ics ZOJh:!S 

fixades pel Pla l'arcdlari, fer. un de.sco10ple d'un 20 

per roo en les quotes de la contribució çspecial de millo
res que· afectin a Ics finques enclavades en la zona CA, 
i uu altre descompte del 15 per 100 en relació als immo
bles situats a Ja zon;L AL i les finques radicades a h 
zona G, no tindran cap descompte, per no estar sub
jecte& a cap restricció. I en relació als talons dc Ja d1ta 
tontribució que afecten a les tres zones, disposar que 
siguin retirats dc l'Ag~ncia Executiva, i qne els nous 
talons siguin pagat-; dintre del termini dc quiuzc d1cs, 
a comptar de la noli ficació d'aquest acord. 

-Havent-sc transmès la finca u." 74 del carrer rle 
Chapí al Curat dc Sant joan d'Horta, pel llegat dels he 
reus de confiança de la !:'Cn~ora Estapé, amb la condició 
que fos destinada la dita finca a esglé,;ia parroquial 
per a nens pobres, i qu<' l'ensenyança fos donada 3111b 
pre[erèncià per capellans C'atòlics rle Ja clerecia sccl\lar, 
o bé per individus d'una ordre religiosa de l'Esglésl<t ro
mana, i en aquest í1ltim cas, amb preferència pels Ger
mans de Jes Escoles Crisliaues, declarar l'esrnentada .fin
ca e..xclosa de 1 'arbitri per taxa d 'equi vàlèucia. 

- Excloure clcl Padró de l'arbitri de plus-vàlua per 
taxa d'equivalència l'immoble del passeig de la Repú
blica, n.o 26, on hi ha iustal:lada la Biblioteca Anís, eu 
atenció a ésser ptopictat del poble de Barcelona, i cor
respondre aquesta representació a l'Ajuntament dc la 
ciutat. 

- Fixar les quotes qtte .s'iucliquen en els correspo
nents dictàmens, pel concepte de contribució especial 
de millores, a immobles propietat de Genoveva Ohv6, 
Ernest Tel~, i de Ja Comunitat de ~ant Pere Ad Víncu·· 
la, conegut per Asil DuralL 

- Imposar la contribució especia) de Jnillores ::~ls 

propietaris beneficiats per les obres de f01·mig6 mosaic 
al carrer de Llubí i Rissecb. 

- Desestimar la instància de Francesc Riera i Jua
nich, reproduint les allegacious fetes en altra instància, 
quant fa referència a la petició d'indemnització de perju
dici~ que es clilten ocasionats a la finca del carrer de Mil
ton, u.o 4, per les obres de conversió en subterrani del 
ferrocar:ri\ de Sarrià a Barcelona. 

- Tornar a Rosa C~tstelli; i Vilaró la quantitat de 
102'85 ptes., satisïet:a indegudament per raó de les pbrcs 
de millores dc [ormigó mosaic i voravies al carrer rle 
Jlalats, amb càrrec al cap. XJX, article únic, del Pressu
post vigent. 

~O LARS 

Donar de baixa del Padró cle l'arbitri sobre solars 
el n.0 210 de la carrdera de Ribes, de BenaYcnt Ger
mans; el n.• 121 del carrer de Gavà~ de J. Mallofré; el 
u.• 94 i 96 del dc Ba<lal, cle Juli Bifano; un, sense 
1Júmem, sitnat a ln carxelera del Port, dc Vicenç Grau i 
Pérez; un altre, sense número, dél carrer del Setg-e de 
r7r4, de Lluís lltiró; el n.• 2II del de Còrsega, d'Au
gust \'illamata; un, situat al de Teodor Bouaplata, üe 
Joa11 Parera; el 11. 0 75 del de Vilamari, de Marina Far
ré; el n.• 295 del de Padilla,_de Josep Recasens; uu, 
situat a} de Ribes, de Josep Pous ; un altre, seuse nú
mero, del del Renaix<:ment, d'Esperança Serranía; un, 

situat al de Sant Il'lcdt, dels consorts Vicenç Brasó i Do
minica Domingo; u u, situat a la carretera del Port, 
d'"\ngel Guimerà; cln.n 107 uel carrer de Viladomat, de 
Francesca Polit i un, sense número, del de la Iudús
tria, de Joa11 Jancr i el n.• 73 del de Bada!, d'Alfred 
Amigó i un, sense número, del d'Entença, de Josep Ga
lofré, i el n.• 426 i 428 de l'a\'inguda del Catorze d'abril, 
d'Antoni i Rom:ln ~Iassana. 

- Donar, també, de baixa del Padró de l'arbitri sobre 
solars, estiguin o no edificats, aquells que han estat sol
licitats per Antoni Bordas, Antoni i Maria Lluïsa Cot, 
Josep G. Costa, .biduan1 Fargas, .Joan Roger, Joan Rou
ra, Jaume Vives, Andreua Belver hAntoni Cirera. 

- Substitllir les dades de superficie i ,,alor del solar 
n.• 2, illa 102, districte IX, per les següents : superfície 
de 1, 103'50 metres quadrats, equivalents a 29.707'43 pams 
quadrats, preu per pam quadrat, 1'65 ptes., Yalor total, 
48,I92'25 ptes. ; anullar, amb efectes des del t.• de gener 
del1933, tots els càrrecs estesos pel solar u.• 2, illa 102, 
del distric,te lX, i substitnir··los, des de la maleixa data, 
d'aco-rd amb les ciades referides i anullar, amb efectes 
çlelx.• de gener del 1933, tots els càrrecs estesos pel "o
lar n.• 17, illa r¡S, clistricte lX, i substitttint-los des de 
la mateiXa data d'acord amb les dades que figuren cu el 
corresponent document, i tecti.f:icar le¡;; característiques 
del solar n. 0 2, illa 101, disbicte IX, en el sentit d'assig
llar-li una superfície de 276'45 metres quadrats, i donar 
de baL-xa, amb efectes des del gener del 1933, el solar nú
mero 3, illa 103, del districte IX, i inscriure en el Padró 
de l'arbitri sobre solars sense edificar, amb decles del 
x.• de gener del 1933, a càrrec de l'Empresa Nacional de 
Terres, els solars n.• 6 i 7, illa 102, del districte IX. 

- Accedint, en part, al que soUicita Josep Pujols, 
rectificar la resolució del Conseller {:l'Hisenda, del 9 
d'octubre del 1935, en el sentit de concedir la baixa 
del Pac.lt-6 del sol::~r 11.0 2, de 1 'illa w4, del districte Il, 
situat al carrer dc Ric~:u-t, rJ. 0 30, amb efectes del J .• 

de juliol del 1933, dés de Ja qual .data comença a tribu
tar a l'Estat per edifici, i auullar tots els rebuts este;;os 
pel dit concepte des de Ja datà esmentada. 

- Accedint al que demana Josep Olivé, pnu11ar, !l 

partir del primer trimestre del 1933, la inscripció del 
Padró de l'arbitri sobre el valor dels solars, estiguin 
o no edificats, que fa referència a la finca de la seva 
propietat n.• 121 i 123 del carrer de Xifré. 

- Arxivar l'expedient sense altre tràmit, per cons
tat ja inscrita Ja finca objecte de la inclusió, i que 
sigui baixa el càrrec n.0 36217 per constituü- una dupli
citat del càrrec n.0 53018, referent a. la finca u.• 32 del 
passeig de Torras i Bages, propietat de Rosa Guar
diola. 

HfPOSTOS DIRECTES 

Desestimar la reclamació fonnnlada per IIcrmeue
gild Badia, relativa a l'arbitri sobre lloguers, corres
ponent al pis principal, primera, de la casa n.• 185 del 
carrer de Sepúlveda. 

- Impósar les següents multes per no haver pre
sentat la declaració de lloguers ni exhibit els contrac
tes d'arreudament que se'ls ya demanar: De 250 ptes., 
al propietari dc 1a finca del carrer de Muntaner, nú
mero 176; de r25, als propietaris dels immobles n.0 5i3 
de l'avinguda cle les Corts Catalanes i n.o 9 del pa~
seig de Gràcia. · 

- \ 

I 
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- Donar de baixa, al Padró de l'arbitri sobre llo
guers, els pisos que ocupen Uercè Marti i Ramon 
Arbex. 

- Conc~dir l'exempció de l'arbitri sobre trasllat de 
mobles sollicitada per Josepa Casalot, Ferrau- Bouxet, 
Joan Ballester i Climent Verdaguer. 

- Donar de baixa els talons de l'arbitri ~obre sa
nejament i neteja de la Zona d'Eixampla, correspo
nents als any-s 1933-34, estesos a nom de Vicenç Lloret. 

-En relació a l'arbitri sobre trasllat de mobles 
al pis principal, segona, de la casa n,o 405 de l'avin
gúda del Catorze d'abril, que ocupa Jordi ESteba11 i 
Sabaticr, collcedir el descompte del 25 per 100 sob1·c la 
quota, per tractar-se d'un trasllat de mobles nous, i 
imposar la penalitat establerta a l'Ordenapça, per lli) 

haver demanat el corresponent permfs de trasllat i pro
cedir al retorn de la quantitat de 32'50 ptes. indeguda
ment ingressada. 

POLtTICA SOCIAL, ESTADlSTICA 
I CENSOS 

Efectuar diverses iuclusions, altes i baixes al Padró 
d'habitants. 

- Tenint en compte l'obra social que realitza La 
Previsió Obrera, Associació de Socors i\lutus, que 
proporciona retir als vellets i invàlids, amb uua orien
tació absolutament humanitària, atorgar a la dita enti
tat, per una sola vegada, 1tna subvenció de 1,500 ptes., 
la qual suma haur de percebre Josep Carach i Mauri, 
president de l'Associació esmentada, i disposar que 
l'abonament dc la quantitat de referència sigui aplicada 
a la part. 309a del Pressupóst vigent. 

EIXAMPLA 

OBRES PúBLIQUES 

Havent estat formalment plantejada la disconformi
tat entre el perit municipal i el de la societat La 
Unió Ga[etera, respecte la ~aloració de la finca de la 
seva propietat afectada per l'obertura del carrer de 
Bernat Metge, entre el de Borrell ~ la carretera de Sar
rià, i donat compliment al que es disposa en l'art. ns 
i d'altres pertinents del Reglament d'Obres, Béns i 
Serveis Municipals, comunicar el present acord al se
nyor Jutge degà dels de Primera Instància, per tal que 
procedei~i a la designació del perit tercer, als efectes 
i en la forma i terminis consigtlats en l'esmentat pre
cepte legal. 

- Atès que ha estat formalment plantejada la dis
conformitat entre el perit municipal i el de Jaume 
Capdevila i Puig, respecte la valoraciÓ de la finca de 
la seva propietat afectada per_ l'obertura del passeig 
ascendent de 11Io11tjuïc, i dona1lt cotuplimeut al que é.c; 
disposat cu l'art. ns i d'altres ·pertine11ts del Regb-
1)1Ctlt d'Obres, 13én.o;; i Serveis Municipals, comunicar 
el present acord al senyor Jutge degà 'tlels de Primera 
Instància1 per tal que procedeU..-i a la designació Jel 
perit tercer, als efectes i eu la. forma i terminis con
signats eu aquell precepte legal. 

-Vendre, pel preu de I5.4ï8'6r ptes., en comú i pro 
indivís, a Josep, Jacint i Jordi Déu i Bosch, una parcel~a 

procedent de les noves línies de la Travessera de Les 
Corts, i emplaçada en l'illa delilllitada pels carrers de 
Cabestauy, Noia, Doctor Ibàñez i Travessera de Les 
Corts. 

- Disposar que, per la quantitat de 1o,¡o5'49 ptes., 
que s'aplicarà a les economies de la contracta per a la 
construcció de clavegueres a d!versos carrers de ·Saut 
Andreu i Les Corts, adjudicada el 30 de desembre del 
1931 a Llobet Jané, procedir a construir la claveguera 
a Ja prolongació del carrer de Valls. 

- Encarregar, per la quantitat de 1,232 ptes., que 
s'aplicarà a. la part. 66 del Pressupost d'Eixampla vi
gen t, a Josep Vallès, la confecció i subministrament de 
catorze capots per al personal de la Brigada dc vigi
lants dc jardins i guardapasseigs d'Eixampla. 

- Procedi1·, per la quautitat de 8,6n'56 ptes., El 
subministrament i col-locació de deu fanals per a l'en
llumenal definitiu de l'aYinguda de Pau Casals, i apli
car la despesa a la part. ¡r del Pressupost ordinari 
d'Eixampla vigent. 

- Encomanar, per Ja qMntítat de r6o ptes., q1le 
s'aplicarà a la part. 66 del Pressupost d'Eixampla vi
gent, a la Casa Sarret, S. A., la confecció i subminis
trament de dues pellisses per als encarregats de la Bri
gada dc vigilància de jardins i guardapasseigs d'Ei
xampla. 

- Procedir, per la quantitat de 91599'82 ptes., que 
s'aplicarà a la part. 71 del Pressupost d'Eixampla vi
gent, a realítzar les obres de canalització per a l'ari
mcnt,tció subterrània necessària per a la iustaJ.lació dc 
l'enllumenat públic definitiu de l'avinguda dé Pau 
Casals. 

- Vendre, pel preu de 6,320'55 ptes., a Manuel 
Llorcns i Gelambi, una parcella procedent del carr¿r 
dc Bèlgica, i emplaçada a 1 'illa de1ÏI;nitada pels can-ers 
dc Sant E lias, Balmes, Riera i Bèlgica. 

- Tenir 'Júlia Sittler i Krieg, subrogada i reposta 
en el lloc i dret de Juli Galve i Brus,son, i que pel pr.:!u 
d'n,614'48 ptes. es vengw a aquesta una parcella pro
cedent del suprimit carrer de Daura, i empla~da a 
l'illa que formen l'a,·inguda del Catorze d'abril, can·cr 
d 'P.. nglesola i la carretera de Sarrià. 

- Disposar que, pel preu de 4ii95'48 ptes., sigui 
yenuda al Banc Hispano-Colonial 1lna parcella proce
dent de l'antic carrer del Retir; i pel de pessetes 
Io8'So i j,183'48, dues parcelles procedents de la Riera 
d'Escuder. 

PROPOSICIONS 

Foren apro,·ades les següents : 
Del senyor Alcalde accidental, en la qual s'interessa 

que sigui nomenat agent d'arbitris Josep Tarin i Iglé
sias. (També fou acordat douar-ue compte al Ple con
sistorial, en la seva primera sessió que c~lebri.) 

Del Consdler Regidor senyor Coll i Rodés, i1lte
rcssant que en vista de l'anunci _del Dist~icte Miner 
dc Rnrcclona, inserit al B1tt/letf OfiCial de la Geucrali
tat dc Ca/ai1Htya, del 29 d'octubre darrer, i relatiu al 
registre de trenta pertinences per a la mina de plom 
tittnaua cAugelita•, u.• 2706, situada en el terme dc 
Montcada i Santa Coloma de Gramenet, paratge auc>
menat cFout de l'Alzina• i cBarranc dels minerals•, i 
a to amb els informes dels Serveis Tècnics l\Iunicipals, 
es faculti l'Alcaldia-Presidència per a acudir da\'ant del 

·. 
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Districte :\Iiner de Barcelona, i manifesti que l'Ajun
tament dc Barcelona ha d'interessar que, en el cas d'ac
t·ctlír-sc a l'cxpreasat registre miner, s'ba de coudicio
uar en forma què no pcm1eti extreure ni derivar .ti
gües subterrànies, atès que ai....:ò perjudicaria les ins
tallacions dels pous de )Ioutcada i lesionaria, per tant, 
els interessos prcfcn:nts d'aquest Ajuntameut, i que es 
condicioni, tambl-, l'explotació de la susdita mina tle 
plom eu el sentit que es prenguin les precaucions per
qu?! cap mena dc residu, ni les aigües procedents del 
tractament del mineral, puguin intoxicar les aigües 
qLte assorlcixcu les concessions municipals; i que 
l'Aicaldia-Prcsiclència faci con.!¡tar eu l'escrit que pre
senti en compliment d'aquest acord, que l'Ajuntament 
dc Barcelona, en el cas de no condicionar-se l'explota
ció minera en la forma damunt dita, ha de formular 
cnl:rgica oposició al repetit registre miner. 

Del senyor Alcalde accidental, perquè, en atenció 
a Ics nec~ssitats dels sen·eis, s'acordi que el funcionari 
josep Duran i Planas, que presta els seus sen·cis al 
Kegociat dc Padrons Fiscals, passi a prestar-los al 
d'Obres Públiques d'Eixampla. 

Del senyor Yiza, interessant que, a l'igual com ha 
vingut [cnt }',\juntament en anys anteriors, i de con
fonnilat amb ks nom1es acostumades, s'acordi retri-

El dia 27 de desembre celebrà sessió extraorclinàna 
la Comissió dc Go\·ern Municipal, sota la presidt-ncia 
dc I'Alcaldc1 senyor Coll i Rodés. Hi assistiren els 
Couscllcn; Regidors senyors Codòlà, Bausili, Ul,led, 
Viza, Fnncrl1, Roda Ventura, Sagarra i Amat. 

1% pn¡ccdí a ln distrlbució de les funcions que cada 
Conseller Regidor haurà de regentar. S'acordà que el 
seuyor Codolà, s 'encarregui de Cultura; el senyor Bau
!Üli, dc Foment ; el senyor Ulled, d'Eixampla; el senyor 
Viza, cl'Hiscndn; el senyor Farrero de Circulació i 

Fou celebrada sessió el dia 30 de desembre, sota la 
presidència dc l'Alcalde, senyor Ramon Coll 1 Rodés. 
Hi a.s:;istircu els Consellers Regidors senyors Josep 
Codolà i Gualdo, Jesús Ulled i Altemir, Andreu Dausili 
i Sanromà, Joan Bta. Viza i Cabali, Ferran de Sagarra 
i Castellarnau, Jus(~p Farrero i Viu, Frederic Roda i 
Ventura i Frederic Amat i Amau. 

S'hi adoptaren els següents acords : 
.1\pn,,·ar l'acta dc la sessió ord-inària de la Comissió 

dc Govern del dia 24 de l'actual, i la de J'extraonl1 
nària del dia ?.7. 

- Cch:brar sessió extraordiuària e1 dijous de la pre
~cllt -sd.mana, a las sis de la tarda, per a despatxar 
els asi\umptes que han quedat damuut la taula i els 
que li ngui u caràcter tt~·gent o siguin presentats. 

- Tcniul en consideració els treballs prestats etl 
caràcter dc h.'m porer .:u funcions de Cultura, nomenar 
~:,;crivcnt inlcr( Ramon Aliber.ch i Rovelló. 

- Encarregar al senyor Alcalde i al senyor Pre;;i
denl clc l' J\ssemblea l\lun icipal que iac in les gestions 
oficioses qnc cnlguin per tal d'aconseguir que la prò
xima setmana aaYal sigui reservada a Barcelona. 

• 
buir els treballs e-xtraordinaris motivats per la confec
ció dds P-ressupostos de l'Interior i de les Ordenances 
fiscals corresponents a la pròrroga ¡·egularitzada per al 
quart trimestre i el de l'any r936, i,_ que la suma a què 
ascendeixin les gmti:ficacions siguin fetes efectivt:s 
amb càrrec al cap. xvrr, .article únic, del Pressupost. 

Del senyor Coll i Rodés, demauaut que sigui auto
ritzada la inversió de la consignació 'de 20,000 ptes. 
inclosa en el vigent Pressupost del .1935 (x1-J.•-428b), 
per a l'objecte amb què expressament figura relacio
nada, o sigui per a atendre les despeses que ruotiven 
els trebaiJs cle collservació de paviments especialS sub
jectes a contracte especial de conservació. 

Del senyor Viza, iuteres;;ant qtte Ja quantitat con
signada a 1~ part. 37b del Pressupost vigent sigui des
tinada a les :finalitats que aquella esmenta, la qual, 
per taut, quedarà reservada perquè oportunament Sl

gui distribuïda en la ronna que aquella prevé. 
Del propi senyor Viza, en la qual s'interessa que 

tenint en compte els mèrits indicats en l'art. 31 del 
Reglament el 'Empleats, i tractant-se de cosa absoluta
ment reglamentària, sigui nomenat inspector de mà
quines ::.\Iauuel Cama i Castillon. (També fou aprovat 
que se'n doni compte al lle consistorial de la sessió 
propera, per a la ratificació definitiva.) 

Policia Urbana ; el senyor Roda Ventura, de Gm·er
nació; el senyor Sagarra, de Politica SociSJ.l i Estadis
Uca, i el se1Jyor Amat, de ProYeïmeuts, i es destinà a 
l'Alcaldia la funció que tenia atribuïda en l'anterior 
Ajttntament, o sigui Pressupostos, Crèdit i Trêsoreria. 

Es resolgué, a mé:.;, canviar el dia de les sessions 
ordinàries clc la éou1issió de Goveru;-o signi sttbstituir 
d dimecres, que estava fixat, pel dijous. Pel que fa a 
Ja setmana propera, s'acordà que la sessió se èelebri el 
dilluns, a la una de ht tarda. 

Disposar que, interinament es discuteix i aprova 
el nou Reglament r~ferent a la Guàrdia Urbana, que 
es troba damunt la taula de la Comissió de Govern, 
tutes les places d'aquella guàrdia quedaran unificades 
amb els galons que vénen usant les de la Policia Urbana 
extingida. . 

- AproYar el dictamen del Conseller senyor Roda 
i Ventura, jutge in.stmctor de l'expedient instruït al 
funcionari Rogeli l\Iora, eu el qual es declara que no 
hi ha re,o;ponsabilitat per part del repetit funcionari per 
Ja. cansa motiu de l'expedient de referència, i es pro
po;;a que se l'amonesti perquè faci arribar a coneixement 
del Negociat Central els ca11vi.s de domicili, i que pels 
facultatius municipals es procedeixi al reconeixement 
mèdic üel repetit empleat perquè manifestin si es troba 
eu condicions tle prestar els seus treballs normals com 
a funcionari. 

- Hcsoldre que per les dues &ubhastes que s'han 
de celebrar el dia 2 de gener, a 1es dotze del matí, cor
responeut a dps dictàmens del Negociat d'Higiene i 
Sanitat, de la proppassada sessió, en què es varen no
menar els Consellers en propietat que havien d'assistir 

·I 
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a la subhasta, però no els suplents, restin nomenats 
suplents els Consellers senyors Roda i Yentura i Amat, 
rcspccth·ament, dels senyors Viza i Codolà. 

- Apro>ru· una relació de treballs cxlraordi11ans 
realilzats per íuncioJJaris munitipals tlnrant les ses
sions consistorials i dc Ja Comissió de Govern. 

- Cedir el Palau dc Belles Arts als empleats de :a 
Companyia d'Aigües, a fi de poder-hi celebrar una 
festa dc reparlüucJJt de joguines el dia 6 de gener 
pròxim. 

- Disposar que la funcionària Roser de la Torre 
sigui traslladada dc la Recció de Foment a la d'Ei
xampla. 

- Traslladar com a secretari a les ordres directes 
del Conseller Delegat de districte senyor Roviralta, 
el funcionari Pere Viladot i lllanresa. 

- r\omenru· al Conseller municipal senyor l\Iathe!l 
perquè formi part dc la Ponència que tramita l'expe
dicnl per irregulaútat en 1'admjnistraci6 de l'a1·bitrí 
sobre constims, tenint en compte Ja dimissió del senyor 
M1serachs. 

- Deixar sense efecle l'acord de la Comissió de 
Govern, del dia 12 d>'agost proppassat, apro\•atori de la 
proposició de la Conselleria de Go\ernació relativa a 
l 'abonament de remuneracions a funcionaris municipals. 

- Nontenar interinament oficial tercer d'Oficina de 
Districte Jaume Biosca i Ca)lcio. 

- Designar interinament ag.ent d'arbitris Josep 
Puig i Mor. 

- Resoldre que passi a actuar de jutge instructor 
dc l'expedient de ).Iaria t•'orcada el senyor Conseller al 
qual correspongui per torn. 

- Designar els Consellers senyors Saltor, Rold6s i 

Guarner perquè puguin actuar com a per~onalitats com
pctc11ts agregades a la Comissió inspectora dc 1 'Oficina 
dc Col·locació Obrera. 

- Contribuir amb la quantitat de s,ooo ptes. a la 
subscripció oberta per a l'adquisició del quadre de 
Fortuuy que aqueslo.; dies és e:l!.-posat al Palau de la· 
Virreina, i disposar que sigui feta efectiva amb càn:ec 
a la part. 383 del Pressupost vigent. 

- A reserva de la revisió de plantilles a què fa 
rcfcr~ncia la regla tercera de les complementàries del 
Pressupost del 1936, i, cu t.ot cas, per mitjà dc l'opor
tú fiuplement de crèdit per transferència, resoldre que 
sigui abonat l'import del sou d'oficial ~cgou a Josep 
Domênech i Forné;;, amb càrrec a la part. 2ót del Pres
supost indicat, i que 1:)11 fer 1 'esmentada revisió dintre 
d'aquella reserva, es consigni a l'Hospital de l'Espe
rança una plaça dc sots-administrador, amb categoria 
d'oficial segon, que passarà a ocupar intèriname11t 
Josep Domènech i Fornés, que de fet realitza, a plena 
satisfacció, les indicades funcions a l'Hospital referit. 

- En ex!luiinar en el seu dia diverses adaptacions 
de personal que havien de portar-se a cap, aphcant les 
regles aprovades per la Comissió de Go~ern el 9 de maig 
del 1934, varen quedar pendents algtmes dc les adapta
cions que volien fer-se, cnlre elles la de Nicanor Costa 
i Duran, la qual sens dubte podria, d'acord aLUb les indi
cad~s normes, portar-sc a terme, i per trobar-se aquell 
funcionari, peó podador de Parcs i Jardins, comprès en 
les normes aproYades per la Comissió de Go\·ern el 9 
de maig del 1934, resoldre que sigui feta la se\'a adapta
ció com a indh·idu de brigades que prest.."l sen·ei d'orde
nança, a.mb el setmanal de 65 ptes. que figura en la par-

tida 164, 1 que l'adaptació s'entengui que tindrà efecte 
a partir de Ja data del seu reingrés, atub tots els drets 
i deures que corresponeu al càrrec al qual se 1 'adapta. 

- Com a resultat de l'expedient obert per les res
ponsabilitats que s'bagm:ssin pogut contraure pels fets 
ocorreguts el 3 de no,•cmhrc darrer a la CoHccta d 1Es
plugu~s, imposar al funcionari Josep Pagès i Vidal el 
càstig dl! quatre mesos de suspensió d'cmpleu i Gou, 
amb Ics naturals conseqüències de la referida declaració, 
i pel que fa a l'agent d'arbitris C1ríac Tomàs, la suspen
sió d'un mes d'emplcu i sou, i fent ja més d'aquest 
te.mps que està suspès, disposar que li sigui feta efecti
va la quantitat. que correspongui als dies que excedissin 
dc la pena que se li im posa. 

- Resoldre que mentre actuï l'oficial primer :Manuel 
lllartí i Sagarra com a cap dels Serveis d'Arbitris 
Indirectes, o ex.erceixi càrrec diferent al d'oficial primer 
dei Negociat de Solars, exerceixi aquesta plaça Ricard 
Gonzàlez i Huesa, al qui expressament se li reconei
xerà }!esmentada actuació, a tots els efectes legals, com 
a dret especial i preferent a qualsevol altra qtte pogués 
ostentar distint funcionari que volgués ésser designat 
per al mateix càrrec, a 110 ésser que el nomenament es 
fes n1itjançant concurs o oposició, en el qual cas, si bé 
aquell exercici .serà uu Ju~rit, haurà de subjectar-se als 
que són corresponents al referit sistema d'ingrés o 
d'ascens ; i disposar que a l'esmentat senyor Gonzàlez 
li sigui abouada la diferència de sou del càrrec que 
aYui té al d'oficial primer, des de Ja data eu què el 
senyor l\Iartí i Sagarra començà a actuar com a cap del 
Sen·ei d'Arbitris Indirectes, a base de la consignació 
que se sen·eixi aplicar 1 'interventor municipal. 

- Traslladar a Eixampla el funcionari Antoni Giner, 
que avui dia presta s~:rvei a les Oficines l\Itluicipals 
del districte VIII. 

- Atès que convt: a 1\fadrid l'existència d'un taqui
mecanògraf al sen.·ei d'aquest Ajuntament, accedir a 
la pelició formulada per llfercè Yus i Orlín i, eu conse
qiiêucia, destinar-la a llladrid, en comissió de serreí, 
fu1s que una altra cosa no es pogués disp0sar, i noti
ficar-ho així a la interessada i al Negociat Central, a 
tots els efectes oporluus. 

- A r~rva de la revisió de plan~illes a què fa 
referlmcia la regla tercera de les complementàries del 
Pressupost ordinari del 1936, i en tot cas per mitjà de 
1 'oportú suplement de cr~dit per transferència, resoldre 
que signi abonada la dir<:rència dé sou d'oficial tercer 
fins al sou d'oficial segon, des de demà passat, r .• de 
gener del 1936, el funcionari municipal Auloni Oli\eras 
i Nou, amb càrrec al cap. vr, art. 1.•, del Pressupost 
del 1936, i que , en fcJ· l'esmentada revisió es compleixi 
el present acord, i nomenar interinament l'esmentat 
senyor per a ocupar la plaça d'oficial segon que a con
seqüència d'aquella es crci. 

- Atès el caràcter d'estabilitat qttc l'Ajuntament 
ha atorgat al càrrec dc fotògraf dels Sen·eis Tècnics 
Municipals, com es dedueix: del fet d'haver estat no
meunls recentment dos fotògrafs més per als serveis 
de l'Ajuntament, resoldre que sigui aixecada la nota 
d'amortització en què figura aquella plaça a la prui:. 132 

del Pressupost vigent; i, als efectes administratius, 
incloure-la a la partida corresponent dc l'Oficina de 
Cerimonial, sens perjudici que continuï prestant servei 
a les ordres dels caps de les Oficines tècniques, eu 
t ots aquells treballs ql\e pugui ésser necessari. 
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- A reserva de la revisió de plantilles a què fa 
referència la regla tercera dc les complementàries del 
Pressupost orclinari del 1936, i en tot cas per mitjà 
de l'oportú suplement de crèdit per transferència, dis
posar que sigui abonada la diferència fills a l'import 
del sou d'oficial tercer, des de demà passat, ¡,r de 
geller del 1936, a1 funcionari Antoni Fernàndez i Mar
tínez, amb càrrec al cap. Vl, art. I.r, del Pressupost 
del 1936, i que eu fer l'esmentada revisió es complei.'í:i 
el present acord, i nomenar interinameu.t l'esmentat 
senyor per a ocupar la plaça d'oficial tercer que a 
conseqüència d'aquella es creï. 

- Fou aprovada una esmena del tenor següent : 
•La Comissió de Foment, cu' junta del 29 de novem
bre del 1932, va aprovar una moció interessant que 
les 2,000 ptes. que figuren en Pres:.-upost com a grati
ficació pels treballs e..-ttrabrdiuaris realitzats pel fotògraf 
municipal fossin acumtílades a l'assignació mensual del 
càrrec. =Tota vegada que es tracta solamellt d'un canvi 
de lloc de les mateixes xifres. = Atès, també, que es 
tracta d'un acord legal de l'anterior Comissió de Fo
ment. = I considerant, per últim, que el compliment 
del dit acord no representa lli un cèntim de nova 
despesa per a l'erari municipal, els Regidors que la 
subscriuen tenen l'honor de sotmetre a l'aprovació ue 
l'Ajuntament que, en confeccionar el pròxim Pressu
post, o bé en prorrogar el Pressupost actual, es tingui 
eu compte aquell acord i sc li doni compliment.• 

- Atès que no hi ha vacant a Eixampla, i que les 
altres senyoretes cobren ja la diferència t!e sou, pel 
qual 1110tiu no precisa prendre resolució en el sentit de 
reconèixer-los-el, resoldre que, eu existir una ...-acant 
d'oficial tercer, s'adapti a .Maria Teresa ~Iartinez i 
Aurea Aragó, al qual fi s'autoritza la Inten•cnció :.\Iuui
cipa1 perquè porti a terme l'estuentada resolució, i en 
el que ía a la scnym·eta 1\lercè Priu, que sc l'adapti de 
Ja mateixa mauera a la primera plaça .cJ 'oficial tercer gue 
vaqui al Pressupost d'Eixampla, en el beu entès que, 
a partir del 1.r dc gener pròxim, l'expressada senyoreta 
Priu cobrarà Ja diferència dc sou, com les altres dues 
senyoretes interessades, del càrrec d'escrivent que té 
:>.1 d'oficial tercer, al qual se l'adapta en principi, a 
base de la consignació qtte existeix al Pressupost Es
pecial d'Eixampla, cap. VI, art. r.r 

-Com a complement de l'acord de la Comissió cle 
Govern :i\Iunicipal nomenant oficial segon el funcionari 
Josep Joan Oliveras1 i a reserva de Ja revisió de plan
tilles a què ra referència la regla tercera de les comple
mentàries del Pressupost ordinari del 1936, i en tot 
cas per mitjà dc l'oportú suplement de crèdit per trans
ferència, disposar que sigui abonat l'import de Ja dife
rència de sou que correspon a l'esmentat senyor, fins 
a oficial segon, amb càrrec al cap . v, art. r.r, del Pres
supost del 1936, percebent l'esmentada diferència a 
partir del dia en què se'l nomenà per la Comissió de 
Govern :\Iunicipal, i que en [er l'esmeutada revisió 
sigui complert el present acord, i nomenar interinamènt 
l'expressat senyor per a ocupar la plaça d'oficial segon 
que a C{)nseqüència d 'aquella es cteï. 

- A reserva de la reYisi6 de plautílles a què fa 
referència la regla tercera de les complementàries del 
Pressupost ordinari del 1936, i en tot cas per mitjà de 
1 'oportú supl"ment de crèdit per transferència, resoldre 
que sigui abonada la diferència dc sou d'oficial tercer a1 
d'oficial segon, des de demà passat, r.T de gener del r93ó, 

\ 

al funcionari muuicipal Ferran Vallès i Na,•arro, amb 
càrrec al cap. vr, art. r.•, del Pressupost del 1936, i que, 
en fer l'esmeutada reY.isíó, sigui complert el preseut 
acord, i nomenar interinament l'esmentat senyor per a 
ocupar la plaça d'oficial segon que a conseqüència 
d'aquella e6 creï. 

GOVEn NACió 

cmiPRES 

Aprovar les dotze nòmines dc crèdits a favor d'in
dufltrials i comerciants que han subministrat gèneres a 
l'Ajuntament per mediació dc la Comissió de Compres, 
ks quals factures han estat presentades per tot el me6 
de novembre proppassat. 

- Donar l'aprovació a la nòmina de crèdit a favor 
dc la casa Vacnum Oil Co1upauy, S. A. E., que .ha 
subministrat gèneres a l'Ajllntament per mediació de la 
Comissió de Compres, les quals factures han estat pre
sentades per tot el mes de no,•embre proppassat. 

I 

ASSUMPTES GENERALS 

AproYar els comptes que presenta el cap de Ceri
monial, corresponents a despeses d'urgència del seu 
departament, ordenades per l'Alcaldia. 

- Dollar l'aprovaci,ó als comptes del Servei de Pesos 
i Mesures dc la Delegació d'Indústria de Barcelona, 
d'import total 137'6ç¡ 1Jtes., corresponents als honoraris 
de la contrastació i compronció d'aparells instal:lats 
a les Oficines municipals, i aplicar la despesà, quant 
a 106'30 ptes., al cap. xvnr, i quant a 31'30, a la part. 6o 
del Pressupost vigent. ' 

HISENDA 

INGRESSOS 

A pre~blcia de la sollicitud de la Companyia Arren
datària del Monopoli de Petrolis, S. A., perquè, teuiut 
per fetes les salvctats i les prote6tes pertinents en refe
rència a l'exacció de les quotes corresponents al primer 
semestre d'enguany eu concepte de cànon fix per nou 
aparells assortidors de gasolina i pels aparells distri
buïdors de lubrificants, així com en concepte de Ja 
quota -estabilitzada segons sentència del Tribunal Su
prem ciel 30 dc gener del 1931, í'sense que el pagamènt 
fet per la Companyia signifiqui renúncia ni modificació 
dc cap dels seus drets, es tingui per reproduïda la sol
licitud del 16 de novembre del1934, en què s'interessava 
la rebaixa de 1,000 ptes. en el càuon fix per l'aparell 
retirat de la plaça de Prat de la Riba, de Sarrià, i la 
de 1,125 ptes. pels aparells distribuïdors d'oli, mani
festar a la Societat interess1,1da que l'Ajuntament té per 
fetes les alhtdídes reserve6 i protestes, i -que el present 
acord, junt amb l'escrit que el motiva, serà unit als 
.seus antecedents, i desestimar Ja sol:licitud de rebaixa 
del cànon fi s: quant als aparells assortidors dc gasolina, 
en els termes dc l'acord consistorial del 25 de maig 
del 1932, i quant als .aparells òitribui:dors d'oli , en els 
termes de Jlacord de la Co1uissi6 de Govel'n Municipal 

... 

/ 
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d~l 29 de maig últim, als quals acords haurà d'atenir-se 
la Companyia reclamant. 

- En vista de la reclamació formulada per Joan 

Pascual, en nom de Ja seva mare Josepa Brujas, propie
tària de la casa n.0

• 1 del carrer d'Angel Guimerà, 

contra l'exacció de la ta..'\:a sobre voreres 110 construï
des amb referència ~ ·l'exercici 1933 i a l'esme~

tada casa, auuHar els talous n.• 9 i 12, d'import 157 i 
175 ptes., respectivament, corresponents a·ls exercicis 

1933 i 1934, i girats contra la reclama ns per 1 'expres
sat concepte, i disposar que l'e..Jllentada Josepa BI·n

jas sigui eliminada del padró de la taxa sobre vore
res no coustru1des, de l'exercici 1935 i següents. 

- En mèrits de la iustància produïda per Josep 

Maria Carles Tolrà, propietari de la casa n.0 9 Ml 

carrer dc Vergara, en Ja qual sollicita la deYolució de 

r6o ptes. pagades, segons ell, de més per quota de la 
taxa sobre tribunes o vitrines eu pisos corresponents 

a l'exen:ici 1935, i aplicada a Ja referida casa, aixi 

com la fixació per a ·l'any 1934 i els esdevenidors de la 
quota de 320 ptes. pagada fins ara, estendre contra el 

reclamant un càrrec suplementari de 40 ptes., import 
de la diferència entre les 1,760 ptes. que per quotes 

de l'esmentada taxa ha pagat pels exercicis 1929 al 

1933, ambdós inclusivament, i les que li corresponia 

pagar. 
- Atesa la demanda de la Companyia dels Fe.--ro

carrils de Madrid a Saragossa j a Alacant, subscrita 
pel seu apoderat F1·ancesc .Montoro, i vü;ta la sentèn

cia del Tribunal Econòmico-Administra tiu Provi11cial 

del 14 de maig del 1934, remetre a .Ja Tresoreria de Ja 
Delegació d'Hisenda el resguard de la Cai.xa Gene

ral de Dipòsits, d'import 2,734'40 ptes., constituït per 
la referida Companyia a les resultes del procediment 

d'obligament per a l'exacció de .Ja quota de la taxa 
múnicipal sobre inspecció de· generadors i electromo

tors corresponent a l'exercici 1932, amb la indicació, 

a l'esmentada Tresoreria, que pot ésser torbada a la 

Companyia interessada la repetida suma de 2,734'40 

pessetes. 

PLUS-V ALUA I MILLORES 

Declarar prescrit el dret de l'Ajuntament per al 

cobrament de la quota dc plus-vàlua, d'import 6,537'75 

pessetes, girada a càrrec de la Companyia Arrendatà
ria del Monopoli de Petr.olis, S. A., com a responsable 
subsidiari del seu pagament, per insolvència de Josep 
Martinez i Ferrer, i amb motiu de la transmissió, a 

fayor d'aquest, d'un immoble radicat al peu de Ja 

muntanya de :\Iontjulc. 
- Declarar prescrit el dret de l'Ajuntament al co

brament de la quota, d'import 17,398'90 ptes., fixada 

a càrrec de Margarida Martí i Martí, com a responsa
ble subsidiària, per insolvèucia dels hereus d'Isidre 

Déu i Planas, i fi."ada amb motiu de la transmissió, a 

favor d'aquests, d'un immoble radicat al carrer de l,es 

CQrts, n.o 700. , 
- Dcc1arar exempta dc tributat, eu concepte d'ar

bitri de plus-vàlua, la transmissió, a favor de Fr,'lu

cesca Portabella i Panadès, d'un immoble radicat nl 

carrer dc Perís l\Iencheta, lletra E, en atenció a te01r 

aquell el caràcter legal de casa barata. 
- Desestimar, per estar mancada de fonament leg,~l, 

la instància de Francesc Palau i Corones, com a apodc-

rat d'Isabel Rocamora de Sans, que ve sotscrita també 
per Narcfs Pla i Assumpció Roca, per la qual impug
nen la contribució especial per millores imposada sobre 
la finca del carrer de Pelai. 

- Arxivar l'expedient !incoat a nom de Ferran 

Pérez i Porro, per la transmissió de domini, a favor dc 

la se\'a rellrescntada Mercè Borràs d'Alemany. 

DIPOSTOS DIRECTES 

Desestimar la reclamació formulada per Emili :Mi
llObes i Pla11as, relativa a ·l'arbitri sobre lloguers, cor
responent a la casa n.0 23 del carrer dc Grases, :i im

posar-li uua multa dc 50 ptes., per intent de de
fraudació. 

- Desestimar la reclamació formulada per Pihr 

Fèlix i Mongay, eu relació a l'arbitri sobre lloguc.:rs 
conesponeut al p:is segon, primera, de la casa n.0 95 
del carrer t1 'Eruic Granados, i classificar~la, a partir 

del r.r de gener del 1936, per una base de 2,58o ptes., 

import del lloguer satisfet i serveis auxiliars, i impo
sar-li una mulla de so ptes. per no haver presentat el 

c~mtracte complet. 
- Donar de baixa, del Padró de l'arbitri sobre llo

guers, el pis que ocupa Ramon Vallès. 
- Concedir les exempcions de l'arbitri sobre tras

llat de mobles soYicitades per Gregori Laguna, Pedres 

i Ciments, S. A., i Camila 1\Iulleras. 

L\IPOSTOS INDIRECTES 

Aprovar les liquidacions provisionals corresponents 

al tercer trimestre d'enguany, l'import dc les quals fs 

el de Jes sumes que a continuació s 'esmenten, i que 
deuen ésser abonades als industrials que es detalleu, 

mitjançant el lliurament dels bous destinats a l'efecte: 

A Angela Barberà, vídua de J. Soler, 48 ptes. ; a Josep 
Blanxer i Blanxer, 781'68; a Rafael Escapé i Morer, 

r2,o¡o'o8 ; a La Ibèrica, Cooperativa Mercantil de Can
sa.laders, r6,627'2o; a La Industrial CaDsaladera, S. A., 

19,341'84; a Manuel Llorens i Aguilar, 4,969'20; a Pere 
Mas i Portella, r,o83'84; a Teresa l\Ioliné :i Salle11t, 

ddua de J. Comanges, 2,661'84; a .Margarida Isern i 
Formentí, \'Ídua de G. PapeU, 2,248; a ]oau Noguera 

i J}ov1ra, 3,753'35 ; a Francesc Pich i Po11, 1,762'32 i a 
Francesc Pons i Salvadó, 2,548'8o i a Productora Can
saladêra, 39,038'40; a Domènec Ros i Bordaboba, 

4,o63'68; a Esteve Ros i Dordanoba, 2,245'92; a Antoni 
Soler i Duran, 23,u8'E}6 i a Francesc Vilalta i Surroca, 

3,281'04, i a Blai Sanahuja, 9,016'o8 ptes. 
- Accedint a la sollicituu de Lluís G. Lluis Brusí, 

com a director gerent de Ciuzano Vcrmouth-Vini, so
cietat anòJ~ma, atorgar 1autorit2;ació >t 1 'esmentada 

societat perquè pugui ampliar, amb l'elaboració d'ai
guardents i licore, la fàbrica d'elaboracjó d'aperitius 

que té atttoritzada al carrer de Provença, 11.0 688. 
- De conformitat a1 que sollicita Josep Vilalta 1 

CQmes, decretar la baixa del dipòsit domèstic per a 
aigües minerals que té concedit al carrer de València, 

n.o 231. 
· - Procedir a una comproYació dels comptes cor

rents dels dipòsits que s'esmenteu en el dictamen qtte 

n~otiva aqueSt acord, per tal d'establir si hau abastat 
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durant l'any el mínim d'entrades i sortides que fixn 
l'Ordenança, donant de baixa aquells d1pòsits qne tH• 
hagin complimentat lèS susdites disposicions, especial
ment quant fa re:ferèucia a cobrir el cupo-miuim d'o
peracions. 

I'ATRDIOX'I )[CXICIPAL 

Contestar la comunicació del Jutjat d'Instrucció 
u.n 7, de Harccloua, oferint el procediment en el f:a
mari per dl-s perfectes a t111a farola de 1 'en llumenat pti
blíc, sila a la rambla dc Canaletes, enfront al carr.:r 
els Tallers, dient-li que l'Ajuntamènt resta assabetltat 
del dret que li atorga la Llei de l'Enjudiciament C¡;·i
minal, i que, deferint al zel dels Tribunals de Justícia, 
renuncia dc moment a prendre part en causa, si bé uo 
a perc~brc la indemnització que li correspongui com a 
perjudicat. 

CULTUI{A 

::\EGO CIAT AD~IIXISTRATIU 

Aprovar els comptes justificats, relatjus a la im·er
sió dc sumes lliurades per atendre despeses de mate
rial i neteja de les Escoles del carrer d'Enric Grana
dos, n." 8<), ·Complementària d'Oficis dels Distric
tes X i VII, Escola de :'llúsica i Lluïsa Cura. 

- Ila\"ent estat adquirida per Lluis Gaspar i l'i
neda la finca u.0 17 del carrer de Bascònia, lliurar a 
l'esmentat senyor i a Dolors Brosa i Gaspar, ind1stin
tameut, els lloguers corresponents als baixos d'aqucll 
edifici, un funciona una E;scola Kacional de 11ens. 

- Dc couforlUital amb la instància del professor 
dc la llanda 1\Junicipal .Marcelli Bayer i Gaspar, abonar 
la quanti tat de 200 ptes . a què, durant l 'exercici rlcl 
1935, p Ltja la diferència dc sou que correspon a la plaça 
del grup tercer en relació al grup quart cle la plaJ1-
tilla de la Banda l\luuicipal, a la que :va passar regla
U1entàriament l'aUudit professor. 

- l'er a substituir en el Tribunal del Premi Pe1-
fort el senyor Lluís G . .l\I. Cascante, Conseller que :ou 
de la Comissió de Cultura, designar el Conseller de 
l'estnt:utada Comissi~, senyor :\Ianuel Basté i Duran, 
per tal que pugui L'SSer portada a cap la concessió del · 
premi' de referència. 

EXSEXY_\:\IEXT PRDIARI I CQ)IPLE:'IlE]'ÇTARl 

Aprovar les bascs per a la concessió de les Beques 
Casas Cuarro, les quals estan d'acord amb els plaus 
d'e!'tudis vigcnL.; del :\Iagisteri, i substituiran leo ;m
teriors, dd 24 de març de l'any 1932, i en suplència 
del senyor Lluís Cascaute, que, com a Regidor, formava 
part del Tribunal que l1a dc <;oncedir aquestes beqtti!S, 
designar el Regidor senyor 1\fat~uel Basté i Dnran . 

POLlTICA SOCIAL, ESTADíSTICA 
I CENSOS 

l'er tal dc procedir a l'establiment d'uua Guarderia 
pèr a neus, fills dc pares obrers, a Ja plaça de Sant 
Carles, de la :Barceloneta, realitzant, ense:Jns, 1es obr.;:s 

d'urbanització necessàries, i utilitzant, per a la crea
ció dc n :fcrència, en el que sigui possible, pa\·ellons 
dels adquirits per al funciouameút de les Oficines dc:l 
Carnet Electoral, autoritzar Ja Conselleria RegidtJria 
d..: l'ulítica Soctal, Estadística i Censos per esmer.;ar 
roman<:nts dc les cousignacions de Política Social .¡ue 
existeixin el dia 31 de desembre de l'actual, fius a ln 
suma de 3o,ooo ptcs., sens perjudici que s'aprovin 
s..:guidallleJJt lés mesures n~cessàries pexquè la dita cr~
ció tingui lloc diulre de la major p~rfecció, sota la 
clin:cció de I 'arquitecte municipal senyor Vilaseca i 
del cap del Negociat de ~olítica Social ; i uisposar que 
e." procedeixi al pagament de les factures correspo
nents al tualerial que s'adquirí com a base per a .:;ckc
eiuuar el ddinitiu que hagttés d'utilitzar-se eu la crea
ció llc les Onarderi.:s ue Política Social, l'import del 
qual ~s tle ~.494 '44 ptcs., i aplicar el ·pagament de les 
factures a la part. 309e del Pressupost ngeut. 

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

- Declarar r.:sen·ades, als oportuns e[ectes, les con
~ignac10ns compromes(.-s fins a la data pel ~egociat tle 
l'oHtíca Social, i assenyalades per la Intervenció ~Iu-· 
nicipal, sense que hagi recaigut encara acord respecte: 
de la seva concreta inYersió, i considerar la tal reserva 
feta n basc dels adequats acords que oportunament 
pugui adoptar Ja Comissió ).[uuicipa1 de Go'.:ru, res
pecte la coucn!ta iu,·ersió de les quantitats que es 
com prometen. 

EIXAMPLA · 

OBRES PúBLIQUES 

Tksestimar la propo~ició de preu formulada pcx 
Joan Roca i Valls, referent a la valoració de la finca 
Jt.

0 219 dc la Travessera de Gràcia, afectada per l'ei
xamplament dc l 'esmentat carrer, i aprovar el full 
d'apreuament formulat i sotscrit pel perit municipal. 

- J>ublicar al Butlletí OficinL de la GeneraLitat de 
C,1taluuy,J que aquest ·Municipi ha començat expe
dient, per a declarar sobrant de via pública dues parcel
lcs procedents de l'expropiació de les finques n .• 70 
i 172 del carrer de la Tmvcssera. 

- Desestimar la propsició de preu formulada per 
Jaume Pujol, en relació a la part de finca de Ja ~e-.·a 

propietat afectada per l'eixamplament del carrer del 
Degà Uabí, i aprovar el full de valoració formulat i 
sotscrit pd perit municipal. 

- Imposar, també, una multa de 25 ptes. a Josep 
)larzo, l1abitant al carre1· del Comte d'Urgell, n.• 238 
i 240, per lla\·cr usat aigua potable d'una font pública 
per nus industdals, tals com construir •oravies i altre 
meua d'obres a Ja casa n.u 405 del carrer de Còrsega. 

- D,;scslimar la proposició de preu fortuulada per 
Josep Fen{ i Pastor, eu relació a les finques de la seva 
propietat expropiades per ·l'eixamplàment del carrer 
òc Joun Güell, e11tre els (]e París i TTavessera de Les 
Cot·ts, i aprovar, a tots els efectes p r océcleJ1ts, els fulls 
d'apreunmcut formulats i sotscrits pel perit municipal. 

- lmposat· una multa de 25 ptes. a Bernat Bordas, 
habitant nl carrer dc Casp, u.0 14r, garatge, per haver 
usat aigua potable d 'uua font pública per fins indus
trials, tals com reparacions realitzades al garatge de 
refcrèucia. 

,,, 
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OBRES PARTICULARS I PERSOKAL 

Condonar la multa de 250 ptes. que, per acord ~on
sisforial del 6 d'abril del 1935, fou imposada a Artur 
Vila, per les infraccions comeses a la casa 11.0 149 dd 
carrer dc Girona. 

- Ordenar el següent : 
A A~ustf l\las, que procetlei.'C.i a l'endermcamenl 

d 'nn cobert que ha constnüt al carrer dels EJlamorats, 
i imposar-li una multa tle 100 ptes. 

A Pere Al¡rueró, que adapti a les OrclcnmJcc,; :\Inni·· 
cipal~ les obres practicades a la casa 11 .• 49 flel carrer 
dc I'Oliven1, j impos::u·-li una m ulta de 100 ptes . 

A Dalbiua Giralt, que faci desaparèixer les infrac
cions comeses en una casa construïda al carrer dc Pu
jadas, 11.• 265, i imposar-li una multa de roo ptes. 

- Imposar, per extralimitacions comeses, una multa 
de 10 ptes. a Antoni Mestres, i una, de 50, a Josep 
Mu1mé. 

CONTRIBUCIONS 

Donar de baixa en el recàrrec extraordinari del 4 
per xoo d'Eixampla, per ha>er-lo satisfet per espai dc 
més dels Yiut-i-cinc anys que imposa la Llei del 26 de 
juliol del 18g2, els segiients immobles : N.• ï6, abans 
128, del carrer de \'ila i Yilà, de )faria Santigosa i Gal
cera u; 11.0 346, abaus 401, del de la Diputació, Je 
Carme Artigas i Casas ; n.• 268 del de J,epant, d'Aleix 
Ponsà i Dalmases; n.• 29, abans 45, del de Sah·à, de 
Joan Cascllas i Cladellas ; n.• 88, abans 86, i 156 mts 
abans, del de Roger de Flor, de Magí Ramon i Roca ; 
u.• 43, abaus 65, llei de Tapioles, .de Manuel J3alagué i 
Boix ; n.• 2o6-2o8, abans 2w, del de Pmvença, de Fer
ran Villalonga; u .o 273 del del Rosselló, d'Eudald Per
ramon i Vallribera; n.• 4ï bis del de l'Olivera, d'A
gustí Peraire i Trota; n.• 557 del de València, d'Eml
lia Lloret ; n.• 17 i r9, abans 21{, del de Sant Miquel, 
i del de Torre Damians, de Teresa Gómez i Villamit
jana ; u.• 377-379 del de la Indústria, de societat anò
nima Indústries del Cuir A1·mat; n .0 II9 del d'Aribau, 
dc J\[ercè Sans i Mora; u .• 20 dei del Parlament, de 
Joan Alier i Santpere; n.• 163, abans 157, i més aban,; 
159, de l'a\-inguda de Francesc La_vret, de Sahador 
Santomà i Casamor, i n.• 187 del carrer de Roger de 
Flor, de Maria Sànchez i Gómez i fills. 

PROPOSICIONS 

S'aprovaren les següents : , 
Del senyor Bausili, perquè, a l'objecte de-poder ad

quirir tli,·ersos materials i 1]lobles amb destinació a 
l'Escola Municipal d'Aprenents Jardiners, sigui po
~ada a disposició de 1 'oficial de la Majordomia l\Itwi· 
ci pal senyor A lexand•·e RoseU la quantitat de 1,400 
pessetes que reste11 de les J,ooo cousignades per al sos
tenimeut d'àquella Escola a la patt . 445b dc.l Pressu
post vigeut. 

Del senyor Amat, de1uanaut que es procedeixi a 
1 'arrendament, per a durant l'any 1936, de tots els cor
rals existents a l'Escorxador (Secció de bestiar porcí), 
i que s'aproYi el plec de condicions que regirà en la 
corresponent subhasta, i designar el Conseller Regidor 
clc Proveïments, o la persona que per ell sigui dele
gada, per a presidir-la. 

Del senyor Ulled, perquè ha,·ent-se arribat, per 
acord del 14 de novembre darrer, a un conveni arub 1n 
societat Urba nilzadora Barcelo11esa, en ordre a 1 'ex
pmpiaci{¡ rklR terrenys afectats per l'obertura dels car
rers n.• 3 i 64 i de l'avi11gmla del Catorze d'abril, i ca· 
reixcut, per tant, dc tot objecte i eficàcia el plet promo
gut coulrn I'Ajnutament per l'expressada societat, es 
procedeixi pel senyor lletrat i procurador de l'Ajunta
melit a ¡¡;e,o;tionar el que calgui perqu,.è es desisteixi 
del segttiment de la dita qüestió judicial, i instant-se 
conjn11tament la referida petició, i amb la condició que 
cada part satisfarà les costes per ella causades, respec-. 
tivament, en el plet principal i en la primera instància 
de l'incident de competència promogut. 

De1 senyor Yi7.a, inte1:essant que es procedeixi a sa
tisfer a Antoni Montseny els seus crèdits contra l'Ex
posició Internacional de Barcelona, 1929, -inclosa la cer
tificació, d'import ï85.4r6'91 ptes., que, quant a pesse
tes 5<J6.799'85, constitueix la fiança prestada pel referit 
scnyor ; que, amb càrrec a Ja tal fiança, sigui satis
feta íntegrament al Jutjat de Primera Instància núme
ro 15 la q1tautitat de 219,327'25 ptes., a què fa referèn
cia la sentència procedent del judici ordinari seguit per 
Dimas Pujadns ; i que la diferència entre la quantitat 
clc 596,799'85 ptes., import de la fiança, i les pesso
tcs ::?19,3Z7'25, a què fa referència e1 precedent extrem, 
es coustitueixi 11ova.ment eu dipòsit, a les rosultes de 
1n retenció ordenada pel Jutjat de Prjmera Instància 
dc Reus, eu la forma expressada en el sett ofici. 

Del senyor Codolà, interessant que el funcionari 
municipal recaptador Xavier Pallejà í Sedó passi a 
prestar els seus sctTeis a Proveïments. 

Del senyor Viza, demanant que, al sol efecte que 
c!> pug-uin incloure la relació de ròssecs de l 'actual exer
cici, quedi afectada la part. 136 del Pressupost ordinari 
'i gent. 

Dd st·nyor Bausili, interessant que, per a verificar un 
repartiment dc robes i joguines a nens men9rs de dotze 
anys, fills d'obrers sense feina inscrits a la Borsa :.\luui
cipal, preferentment els dels pares que siguin Yeïns 
dc Barcelona, es destini la suma de 3,000 ptes., amb 
càrrec a la part. 310 del Pressupost vigent. 

Del seuyor Yiza, perquè la subveució atorgada a 
l'Asil ):a\'al Espanyol, per acord de la Comissió de 
Govern )ftmicipal del dia 13 de uo\-embre darrer, sigui 
;;alisfct.a a càrrec de la part. 451 del Pressupost Yige11t. 

Del $enyor President de la Comissió de Turisme 1 

Festes, interessaut que es concedeixi una subvenció de 
2,500 ptes. per a1 Raylly que orgauit7_a l'Aero Club de 
Catl.\lunya per als clics 4 i 5 de gener propvinent, i que 
ln (lcspcsa <>igui aplicada a la partida d'imprevistos 
dd Pressupost del r936. 
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Assumptes reglamentaris aprovats 
Per les respectives Conselleries Regidories han estat 

aprovats els assumptes reglamentaris que tot seguit es 
relacionen, en compliment dc l'autorització que els fou 
atorgada per la Comissió de Govern ·en sessió del 10 
de maig del 1935: 

Del 2 al 8 de desembre 

EIXAMPLA 

OBRES PÚBLIQ\,;ES 

Tenir per aprovades les relacions -¡ certificacions 
valorades que s'esmenten: 

Dels treballs de pavimentació de Ja calçada del carrer 
de l'E~corial, entre la plaça de Joanic i el carrer de Roig 
i Bonet; dels de pavimentació i cóliocació de bordons a 
la ''ia Eulàcia, junt al carrer de Sant Lluís; dels dc pa
vimentació dc la calçada del carrer de l'Escorial, entre els 
dc Roig i Bonet i el de Sant Lluís, entre el de l'Escorial 
i la via Eu làcia; dc les obres de construcció de la cla
veguera dc l'esmentada via i de les de pavimentació, amb 
111acadam ordinari i un t·eg superficial bituminós a la cal
çada, a la via Eulàcia, entre els carrers de Pau Alsina i 
Encarnació¡ efcct~tats tots els esmentats treballs per Crè
dit Territorial dc Catalunya, d'import 14,996'69, 14,971'or, 
T4,996'69, 14,996'69, 14,995'92 i 14,996'69 ptes. 

Dc Ics obres de pavimentació, amb formigó asfàltic 
de 2 cm. dc gruix, al carrer de Cafàbria, entre els de 
Consell dc Cent i Aragó, i dels treballs d'urbanització 
del carrer de Castañer, entre els de Balmes i Bertran. 

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

port 13,78.fr8 i rr ,668'75 ptes., pel subministrament 
d'aigua a les fonts públiques d'Eixampla durant els mesos 
d'agost i setembre darrers. 

D'Enric Bardala i Ceñito, d'import 445 ptes., per la 
reparació dels taquímetres cFennel~, tL • 14963 i 15220, 
d'un trípode de dues mires 1 subministrament d'una cin
ta d'acer de 25 metres. 

Dc la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, d'import 
468, 5,703'12, 263'56 i n,286'86 ptes., per a completar 
la instaHació dc l'enllumenat púbJic del carrer d~ Casa
nova, entre els de París i Londres; instaHació de l'enllu
menat als catTers del voltant de l'Hospital Clínic; instal
lar dues llums de 75 wats, en braç, sobre pal dret, al car
rer d'Aragó, entre els dc Castillejos j Padilla, i per la 
instaHació definitiva al de Casanova, entre els de París i 
L,ond res. I 

OBRES PARTICULARS 

Atorgar els permisos següent.:;: 
A A. Fonts, per a modificar eJ po,rtal B de Ja finca 

n.• 8 del carrer dc Muñoz. 

A F. Farré, per a arrebossar Ja facana dc la casa 
11." 517 i ST9 dc l'avinguda dc les Corts Catalanes. 

A ]. Santiñà, per a reparar el terrat de la casa n. • 69 
dc la ronda de Sant Pere. 

A A. Bisbal, per a construir un pis a la casa n.• XS 
del carrer de Molins dc Rei. 

A ]. Fuset, per a ampliar Ja planta baixa de la finca 
n.• 368 del carrer de Mallorca. 

A Graphos, S. A., per a reformar els baixos de la 
casa n.• 778 de l'avinguda de les Corts Catalanes. 

A A. Celaya, per a canviar l'ampit del terrat de la 
casa n." 55 del carrer d'UrgelL 

A P. l\Iolins, per a ampliar els baix<Y.S de la finca 
n." 49 del carrer dc Bartrina. · 

Per a construir cases: A I. Junyent, en un solar del 
carrer dc la Indústria; a T. Cabruja, al n.• 53 r del de 
Còrsega; a !\!. Domènech, en un del de Concepció Are
nal; a LI. Jara, en un altre del de Balmes; a C. López, 
en un del de la Via Augusta; a E. Bauer, al n." 457 del 
del Consell de Cent; a R. Veralt, en un altre del carrer 
dc Calaf, i a LI. Meroño, en un del d'Arizala. 

Per a construir coberts: A A. Garrit, en tm local del 
carrer dc Provença, i a M. Pareta, en un altre del del 
Doctor Turró. 

Per a practicar obres de re~orma : A R. Grau, a Ja 
casa n." 33 r del carrer de la Diputació, 1 a R. Beneit, a la 
n. o T rs del dc Mallol·ca. f • 

Per a addicionar pisos: A LI. Comas, a la casa n." 355 
clel carrer dc València; a R. Pibernat, a la n." 77 del de 
Ramon i Cajal, i a A. Martí, a la n." 30 del de Villarroel. 

Per a practicar obres interiors: A C. Boladeras, a la 
casa n.• r82 del carrer del Rosselló, i a J. Curta, a la 
n." 13 de la plaça d'H. Giner de las Rios. 

Per a modificar obertures: A G. Batlle, a la casa 
n." 97 del passeig dc la República, i a J. BargaUó, a Ja 
n." rs del carrer de Bcrgadà. 

Per a canviar cobertes: A F. Villallonga, a la casa 
n.• 47 i 49 del carrer de Berenguer; a J. Jané, a la 
n." 86 del dc Londres, i a R. Cos, a la n." SI del de 
Balmes. 

Per a construir claveguerons: A P. Portabella, a Ja 
casa n." ro i 12 del carrer de Font Honrada, i a L. Cata
lan, a la n." 535 def d'Aragó. 

Per a rebaixar voravies: A R. Cortinas, a la ca:;a 
n." 7 del carrer cie Tremp, i a :M. Grases, a la n.• 275 del 
de la Igualtat. 

Del 9 al 15 de desembre 

GOVERNACió 

CEMENTIRIS 

Atorgar la concessió dels següents nous títols: 
A Otoniel Carreras i Sòria, del nínxol de pis primer, 

, 
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amb os·sera, n.0 1722 de la façana N"ord B del Cementiri 
de Sants. 

A Concepció Prat i Font, del nínxol dc pis cinquè, 
n.'' 2192 de la tanca, departament primer, del· Cementiri 
de l'Est. 

A Cristina Borgognon i Dessarain, del panteó n.• 2 

del recinte lliure del Cementiri de Sant Gervasi, i, així 
matci~, concedir-li permís per a practicar-hi obres de 
reparació. 

A Joana Volgelbein dc Mas, de la tomba, sense crip
ta, n." 52 del departament primer <!el recinte protestant 
del Cementiri del Sud-oest. 

A Josep-Ran1on Umaran i Gastaños, de Ja tomba me
nor n.0 42 de la via de Sant Josep, agrupació tercera, del 
Cementiri del Sud-oest. 

-Concedir els permisos següents; 
A Pilar Pedró i Torres, per a modificar la façana de 

l'arc-soli de tres compartiments, n.0 3 de la via de Sant 
Jo.;ep, agrupació segona, del Cementiri del Sud-oest. 

A Josep Raventós i Babot, per a construir dos aris
tons i modificar la façana de l'hipogeu locill de primer 
pis, amb ossera, n.• 9 i xo de la via dc -Sant Francesc, 
agrupació seten~ del Cementiri del Sud-oest. 

A Pere Paré i Serra, per a construir dos aristons i 
modificar la façana de l'hipogeu locill d'un compartiment, 
n.• 24, de la via de Sant Oleguer, agrupació cinquena, del 
Cementiri del Sud-oest. 

A .Josep pf.• Torrella i Arnavat, per a modificar la 
façana del cipus menor dc primera classe, dc tres com
partiments, n.0 52 de l'enllaç de la via de Santa Eulà
lia i Sant Jordi, agrupació tercera, del Cementiri del 
Sud-oest. 

A Clotilde Puig d'Abària, per a practicar obres de re
paració al panteó n.0 I, en l'interior de l'illa primera, 
departament primer del Cementiri de l'Est, propietat de 
Clotilde A varia de Puig. 

A Pilar Sagarra i Castellarnau, superiora de la Co
munitat de Religioses de Jesús i )Iaria, per a practicar 
obres de reparació al panteó n.• 26 del departament se
gon del Cementiri de l'Est, propietat de Narcís Sala 
Aràbia. 

A Conrad S1cgfried, per a coHocar un pedestal i 
construir un rodapeu al voltant de Ja tomba, sense crip
ta, n.o 90 del departa.ment primer del recinte protestant 
del Cementiri del Sud-oest. 

-Aprovar l'acta dc recepció prO\·isional dc les obres 
d'acabament de Ja construcció de sis grups de nínxols al 
departament cinquè i dc concessió temporal del Cementi
ri dc Les Corts i la construcció de vuit grups de rtínxols 
en l'ampliació de l'esmentat departament i altres obres 
efectuades per Ja vídua de ]. Llobet i Farré. 

FO .MENT 

OBRES PúBLIQUES 

Aprovar els comptes .;cgüents: 
De la CooperatiYa de Fluid Elèctric, S. A., d'import 

IJ.598'25 ptes., pel subministrament de fluid per a l'en
llumenat del Parc i Palaus de )lontjuic durant el mes 
d'octubre darrer. 

Dc l'Electricjsta Catalana, S. A., d'import 4,r8o'o4 
pessetes, per les reparacions realitzades a l'enllumenat pú
blic d'Interior durant el mc.; d'octubre darrer. 

Dc Lluís Reyero, d'import 49'70 ptes., pel subminis
trament de materials per a la conservació dc les instal
lacions d'enllumenat, força i ventiHació dc les dependèn
cies municipals. 

De Tomàs Casa·s, d'import 985'30 ptes., pels treballs 
d'anipliació i modilic;ació de la instaHació elèctrica del 
Grup Escolar Collaso i Gil. 

Publicacions • disposicions oficials 1 

En el diari oficial que més aovaU s'esmenta han apa
regut, en les dades que s'assenyaleu, Ics insercions 
d'interès municipal que hi són relacionades : 

BUTLLETl OFICIAL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DI-\ 23 ot D~!illBRE. - Publica un a\'is declarant 
incursos en l'obligament d'únic grau, amb el recàrrec 
del 20 per roo sobre llurs quotes, a diYersos deutors pels 
arbitris sobre in'qnilinat i tt·asllat de mobles. 

- Significa que l'Ajuntament prengné 1 'acord d'in
coa!·' l'expedient de sobrant. de via públicn d'una par
ccl.Ja emplaçada a l'illa limitada pels carrers de Fulton, 
Castelló de la Plana, Horta i Santes Creus. 

- Manifesta que per la Comissió dc Govern ha 
estat aprovat el plec dc condicions per a la venda en 

pública subhasta del solar n.~ 13 emplaçat al carrer 
d 'Elisabets. 

DrA 25. - Publica un Decret donant efectivitat als 
acords de l' Ajuntamcul dc Barcelona i dc la Generali
tat de Catalunya, en relació amb els terrenys de la que 
fou Granja Experimental Agrícola de Barcelona. 

DIA 27. - Anuncia Ja subhasta per al subministra
ment dc dh·er.sos articles d'alimentació per a l'Hospital 
.!\Iarítim, el de l'Esperança i la Casa de ~Iatcrnologia. 

DrA ::zç. - Es fa pública la subhasta que ba de tenir 
lloc el dia 2 de gener, per a la provisió de pa i carbó per 
a la Clínica de Psiquiatria. 

- Anuncia la subhasta que se celebrarà el ilia 2 

dc gener proper, per a pro\'eir de carn 1 'Hospital <.le 
l'Esperança. 

DrA 3r. - Publica un edicte relacionat amb l'expe
dient dc pròrroga que s'instrueix al minyó Ramon 
Concjos. 

' 



Noticiari 
ACTES ALS QUALS HA ASSISTIT 

EL SENYOR ALCALDE 
O :SÉ HI HA ESTAT REPRESENTAT 

D rA l.r [)F, OJl.SEMURE. - El senyor Alcalde uelegà 
la seYa representació al l;o11$ellet senyor Llufs G. l\L" 
Cascanlc> per a assistir a Ja inauguració de Ja reforma 
i ampliació de l'Hospital Homeòpata del Nen Jesús. 

DIA 9. - El senyor Alcalde delegà la seva repre
sentació al Cono>cller senyor Cèsar :\Iartinell, per a as
sistir a la iuaugmació de l'Escola )lassana. 

nt¡\ to. - El senyor Alcalde delegà la se,·a repre
sentació al Conseller senyor Cèsar )lartineU, per a 
assistir a I 'acte de de.ccobriment de fa làpida collocada 
a la tomba del mestre Albèniz. 

Dl.\ rs. - El senyor Alcalde delegà la se,·a repre
sentació al Conseller senyor Francesc Tifiou, per a as
sistir a un ball, organitzat per estudiants i modistes, 
al Gran Price. 

OBJECTES TROBATS A LA VIA PúBLICA 

Heus ad la relació dels objectes que han estat tro
bats a la via pítblica dttraut el mes de desembre, els 
qnals han estat dipositats a la Majordomia l\Iunicipal 
a dispm;ici6 cic le:; persones que acreditin que n'eren 
llur11 po:;seïdors : 

Portamonedes de pell per a senyora, contenint me
tàJ.Iic i un mocador; portamonedes per a senyora, con
tenint metàl-lic i un paper amb una adreça; document 
l'Scolar, a nom de Josep Cosialis ; cadena amb un cla
uer, amb ntit claus i un xiulet; cartera amb factures 
i altn:.s documents ; dues apuntacions de Ja rifa nacio
nal ; portamonedes de pell, contenint Ull dauer amb 
clnus i metàllic ; portamonedes per a nena, contenint 
un mirall i mctàllic; clauer amb dues claus ; tap me
tàllic per a automòbil; bitllet del Banc d'Espanya; 
placa d'automòbil; carnet d'identitat a nom de Joan 
Turondcll ; guant de pell per a senyora ; document 'l 

nom cl':\ntuni Camn1any; sobre contenint resguards 
dc la Caixa 1l'F,stah·is i :\Iont de P1etat de Barcelona; 
bitllet del Dahc el 'Espanya; dues participacions de la 
rifa nnrional ; camisa per a home; rellotge; docu
mcut; ullcre~ amb estoig; roda amb ueumàtir, per 
a camí(,; clnu anglesa; rellotge i cadepa; participació 
dc la rifa nacional; clauer amb tres claus i un sobre 
amb u na fotog-rHfia i una carta; bitllet del Bauc d'Es
pn u .ra ; participació el~ la rifa nacional; cupons dcl 
lJcutc .Municipal de Barcelona; cai¿.a de fusta con
tenint dh·crsos objectes; camet del director del diati 
!Jttcr'UiC1! ; portamonedes de pell, contenint cèntims; 
participació d'un número de Ja rifa; clauer amb St!; 
claus ; llicència militar a nom de Ramon Lasheras ; 
portamonedes de pell amb metàllic; cartera, contenint 
un telegrama targes dc propaganda cSteganos• ; 

rartilla militar a nom de Josep Andrett; portamoneQc¡; 
dc senyora ; portamonedes de senyora> contenint un 
pas:;aport a nom de Consol Briz; clauer amb sel clau~ ; 
cnrlern, amb documents a no1u de. Frantcsc Castelló; 
bitllet del Ranc d'Espanya; bossa-moneder, amb i ni
cials, contenint una bossa de seda, dos espills, tma 
poh·era i metàllic; tres planxes de suro; clauer amb 
set daus i una cadena ; moneda de p lata ; maleta, 
contenint roba dc senyora; tres claus, lligades amb 
una ciuta de pell ; bitllet del Banc d'Espanya ; car
tera, contenint documents a nom d'Antoni l\Iuüoz; 
carnet a nom de Maria Bos ; clauer amb tretze clau·3 ; 
do:; porta clixés fotogràfics; cèdula a non1 de Gregori 
:\Iirallcs ; clauer amb quatre claus, j uu altre, au1b 
cin<; claus. 

PERMISOS PER A INSTAL'LAR 
APARELLS IN DUSTRIALS 

Heus ací la relació de les demandes de permisos que, 
a a(Juest fi, han estat prcsentade.> a l'Ajuntament: 

Dolors Giner, un ascensor i nn electromotor a la 
casa n. o 4 de la plaça de Catalunya. 

Ibtrka, S. A., una cambra frigorllica i diYersos 
electromotors a la casa n.0 6 del carrer de Casp. 

Joan Luria, un electromotor a la casa n . o 86 del 
carrer dc I,~ondres. 

EmUia Jnlién, d iversos aparells industrials a la casa 
n. 0 95 del carrer del Rosselló. 

Joan Mañà, substituir diversos electromotors a la 
casa n.0 63 del carrer del Consell de Cent. 

l\lattes i C.n, una caldera de calefacció a la casa 
n ° ro del carrer de Trafalgar. 

Manuel Ma.c:só, un autocian a la casa 11.
0 4 del carrer 

dc l'Oli. 
Antoni ~lillà, cliverws electromotors a la casa n.0 8 

del carrer de Batista. 
Francesc ~ogale.<>, un electromotor a la casa 11.

0 173 
del carrer de Sardenya. 

Petit Material Elèctric, S. A., diversos aparells in
du~trials a la casa n. 0 263 de l'avinguda de les Corts 
Catalanes. 

Ràdio Tècnia, un muntacàrregues i un electromotor 
a ln casa 11.0 8 del carrer de Làutia. 

Fills dc Martí Rius, S. A., diversos electroruótors a 
la casa 11.

0 6q del carrer de Casp. 
Enric Roc::t, diver10os electromotors a la casa n. 0 40 

del carrer dc Bolívar. 
Maria 'I'unül, un ascensor i un electromotor a la 

casa assenyalada amb el n.0 623 de l'avinguda de les 
Corts Catalanes. 

l\Iaycr Fcldsztajn, dos electromotors a la casa n.• 78 
dl:!l carrer dc Sardenya. 

F. E. Colors i Tints, un electromotor a .la casa n.• 168 
del pa·.sseig del Doctor Robert. 

lmp Clllòa de Caritat 
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