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SESS IÓ DE L'AJ UNT AME NT
Fou celebrada ahir, elia 18 de juliol, de segona convocatòria , essent presidida per l'Excm. Sr. Alcalde,
·Marqu~s d'Alella; ass~-;liut-b.i cls ll·H.res. Srs. Regidors
Ramon Olivella, Josep Tomàs, Joaquim Degollad a,
I.luís Guarro, Josep, Gabarró, Pere Domènec h, Enric
A.ngla.Ua, Juli Marial, Víctor Blajot, Salvador Bremon,
Josep Nonell, Lluís Bosch-La brús, :Xavier Tuscll, Fèlix
Roure, Martí 1-Iatons, Agustí Escolà, Bartomeu Casajuana, Josep Barbey, Joaquim .1\II." Nadal, Rafael Canaies, Francesc Tusquets , J. Josep Roc ha, Josep Capdevila, Josep RO\;ra, Bstauisla u Durau, Dàrius Rumen
(Baró de Viver), Josep Vilasecn, Manuel Carrasco, Josep
Sabater, Miquel Junyent, Manuel Santaruar ia, Enric
.llayués, Josep Cararach , Antoni Sansalvad or, Ignasi
Navés, Enric B. de Quir6s, Bona·ven tura Plaja, Martí
Esteve, Lluís :Massot, Josep Trins, Joan , Bla. Vv.a,
:\Iarian Bordas, Ramen Palau i Rafael Batlle.

DESPA TX OFICIA L
Ac;sabentar-.se dels següents oficis:
Un, de l'Alcalelia, manifestru1t els asstunpte s que foren
informats per la Comi-;sió de Covem en junta del elia 5
dcl proppass at mes, als quals hi ha donat la seva aprovació.
Un altre, de la Societat Econòmi ca Barcelone sa
d'Amics del País, comllltica nt la seva adhesió a l'acord
de· l'Excm. Ajlmtame nt, relatiu als crims terroriste s
que castiguen la ciutat i els desitjos d'una solució en
les lluites socials dintre les fórmules dc concòrdia i de
serena discussió més adequada .
Un altre, del Covem civil, dcsestimr utt el recurs interposat per N'Antoni Cazorla i Femaude z, relatiu a
l'adqttisic ió del Parc Güell:
Ull altre, del mateix Govern civil, declarant exceptuada !fels requisits dc subl1asta i concurs l'adquisic ió
de dos traclors Jordson i dues camionet es Ford amb
destinació al servei del Cos dc Bombers.
Un altre, del propi Covem civil, declarant l'exempci ó
de subhasta i concurs per a l'adquisic ió d'un automòbi l-

bomba de lJclahaye , dc primer auxili, per al Cos dc
Bombers, pel preu dc J2,Z82'8o ptes.
Ull altre, del referit centre oficial, atorgant l'exempci ó
de subhasta i cot1curs per a l'adquisic ió, pel preu de
z 5,000 ptes., d'un~ terrenys de propietat de Josep Clavell,
per t.al d'establir -hi una zona de protecció de la m.i~ta
Séquia Comtal.
Un altre, també del Govern ci\.'Í!, concedin t l'exempció de subhasta i concurs per ndquirir uns terrenys dc
la finca can Raujoan, del terme de Montcada -Rcxac, a
fi d'establir -lli una zoua de protecció de la mina i ele·
vació de les aigües dc Montcar1a. ·
Un altrè, del J\'fjuistre francès de les regions aHiberades, dirigit a l'Alcalelia, que eliu : •El senyor President
del Consell, ~linistrc dc Xegocis Estranger s, acaba dc trametre el xec ue soo,ooo frru1cs qne vostè li féu lliurar,
en nom del Consell ~fwticipal de Barcelona , per a la
reconstm cció de Belloy en Swterre. Iistic prohmda meut emociona t de vcttrc associats al record dels voltuttaris catalans morts en defensa del nostre com(J ideal
de justícia i llibertat i el reuabcem ent d'lllta localitat
on ells varen combatre tan valerosam ent. Yostre geuerós concurs permetrà a aquest Municipi, cruclelment
castigat per les conseqüències de la guerra, r<.'edificar
les seves cases, i mirar confiadam ent a l'esdcvcn.idoi;
perpetuar à, també, en el cor dels habitru1.ts de Belloy
en Santerre el nom i l'amor del vostre fonnós país. l,i
prego que trameti als membres del Consell de Barcelon a
l'e.'tpressió dc la meva més viva gratitud, i rebi senyor
Alcalde la seguretat de la meva més alta consideració.•
Un altre, del Govern civil, atorgru1t l'exempci ó dc
subhasta i concurs. per adquirir, amb destinació a parcs
i jardins tmmicipa ls, la finen nnoruemida •La Rabassadat, les seYes fonts, construcc ions i altres elements.
- Donar-se per assabenta t. d'una carta de Xa C. Daruiaus, e:s:pre.-;sa.ut la seva gratitud per la conlluúca dó
de 1'.\lcaldia , en la qual se li participa va l'acord de
l'Ajuntam ent eu memòria del sen difunt espòs En Fran·
cesc Albiñana .
-Aprov ar i assabenta r-se d'un ofici de la Secretari a
de l'Ajunt~cnt, elevant a l'apwvac ió del Consistori
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l'ext.:ractc dels acords presos per l'AjlUltameut en les
sessions celebrades durant el mes de jtmy propassat.
- Douar l'apro-vació a un ofici de l'll·ltrc. Regidor
Sr. Sabater, demanant un mes de pròrroga per continuar .
l'expedient que instrueix amb n~otiu de l'adulierament
del formol c1uc sc servia al públic als Ce11tres de desitúecció.
-Assabentar-se, amb satisfacció, d'una commúcació de l'Alcaldia de Belloy en Sauterre, e:>..-pressaut la
seva gratitud per la visita que una delegació barcelonesa
va fer a aquella població.
-Ofici de l'Advocacia de l'Estat, manifestant que
el senyor Delegat d'Hisenda d'aquesta provincia, resolent
en primera instància la reclamació formulada en n9m
de l'Excm. AjWltament contra les liquidacions dc drets
reals per herència d'Eu Josep Pardo Perariera, i considerant-ho de comormítat amb l'art. 27 del Reglament
de l'impost referit, ha declarat que procedeix desestimar
la reclamació dc referència.
Aquest. ofici és t·esolt a tenor d'una proposició incidental, signada pels ll·ltrcs. Srs. Blajot, Rocha i Vjza,
perquè s'acordi recórrer eu alçada davant el Tribtmal
govemaliu del Ministeri d'Hisenda, conüa la resolució
del delegat d'Hisenda, relati\·a a l'aplicació dc l'impost
de drets reals a l"hertncia d'Eu Josep Parclo.
-Comunicació del GO\·ern civil, participant. l'acord
de la Junta de Pro\eïmeuis d'aquesta capital, proposant
que l'Ajuntament desigill del seu ~i a dos iuclivitlus,
que, an1b els altres dos ¡wmcnats per la re,feritla Junta,
formin mta Comissió, ta qual proposarà les més dcctives
mesures per arribar a l'abaratiment de la cam; essent
el seu dictnmen sotmè:; a I'esmentada Junta i al Consistori, perquè cada un d'aquests orgarúsmes, dintre la
seva jurisdicció, reculli la proposta que es formuU, millorant la, ampliant-la o reduint-la.
F,fcciuada l'elecció, foren elegits, per formn.r part de
la susdita Comissió, els. Il·ltres: Srs. Mayués i Rocha,
com a vocals cfectütS, i com a suplents, els il-lustres
Srs. Plaja i Capdevila.
-Assabentar-se d'un telegrama dels ll·lt.res. Srs. 1\Iatons i ~fer i Güell, concebut en aquests termes : •Des
de Be11oy en Santerre, ou havem estat rebuts, amb gran
entusiasme, pel poble, autoritats locals i departruuentals,
i pel Diputat del districte, inaugurant el carret dc Barcelona us trametem m1a salutació ii1dividual i collectiva.• ·
També s'acordà fer coustar en acta l'agraïment del
Consistori per les deferències i les proves d'afecte tingudes per als esmentats, com a representants de la
ciutat, i que, en aquest sentit, sigui comunicat. a les
persones lo. llista de la qual facilitarà a la Secretaria
l'TI·ltrc. Sr. MatollS.

..

COMISSiú CENTRAL
Aprovar les següents regles:
n." Desde I. 0 de agosto próximo, el respcctivo sccretario dc cada ruta de las actuales 'l'eneucias dc AlcalcUa pasara a setlo ue la lltieva Tenencia del Distdto
señalado con igual níuncro que aquella donclc ahora
deserupcfia SllS flUlciOnes, COlL'>t!rVando, no Obstau te, bajo
su respectiva custodia y clirección, el padróu dc habitautes que hoy tiene a su cargo. Al Yacar por primera
vez la Secretaria del nucvo clistrito primero, la ocupara

el Secrctario del nuevo distrito tercero, si la descmpeñare la misma persona a quieu corresponderi en 1. 0 de
agosto próximo, y la vacaute que éste deje, como las
dentas que ocurran, se proveeníu en la forma corriente.
2.a En las hojas del padr6u a sn cargo anotaran
como sictnpre las diligencins correspondientes de alta o
baja. Si cstas diligencias cortcsponden a l10jas que eu
virtud de la nneva clivisióu perteuecen a o!.ros distrito.c;, pasaran a éstos las correspondientes papeletas
debidan1ente diligenciadas a los efectos prevenidos en
el parrafo siguiente.
3.• Las Tenencias de Alcaldía de los nuevos distritos empczaran, a I. o de agosto pr6:ll.1tno, los registros
del movimicnto de la población en los libtos de que al
efecto sc les proveeré., auotaudo en ellos las altas o
bajas que recibau.
4·• I~ traslados de domicilio se tramit~an reglamentariamcute eu las oficinas donde obre el padrón,
y remitinín a sn destino aqucllas que correspoadan a
nuevas ju risdicciones.
5·" !,us altas del padrÓll oprobadas por el Ayuntamiento senín comunicada::; de oficio a las oficlnas eu que
obre el padróu, tramitaudolns rcglamentarian1enle las
que corrcspondan a su nucva jurisdiccióu y rcmitiendo
a su destino copias autorizadas de la boja del empadronamiento, si corresponcliesen a otros de los uucvos distritos.
6.'3 J,os certificados dc padrón para fes de vida los
cxtendetúu exclusivamente los sefíores sectetarios que
tengan a su custodia el padrón de habitantes respectivo.
7·,. Para dar cumplimicttlo a lo que determma cl
art..¡6, pftrrafo 2. 0 del Rl'glamento para la aplicacióu
de la· vigente ley de Reclutamiento y ReetuplB7.o, los
secretarios de las Teneucias de Alcaldía, durante 1a
vigencia del actual padrón dc babitantes y en el mes
de agosto dc cada año, extracran del que esté bajo su
custodia rclacióu de los inclividuos que al wio signiente
· cumplun los veintiuno de edad y la remitiran a los presidentes de las Secciones de recluta de las nuevas demarcacioncs.t
S'aprova amb una esmena verbal, de l'Il·ltre. Sr. Uatons, iutcressant que els padrous quedin a les 'l'inències
fins que èn la propera sessió l'Ajuntament acordi el que
es consideri convetüeut.
'
- Encarregar el ptoveïmcnl de deu mil fulles u'iilScripció al padró, per acord dc l'Ajuntament; deu llibres
per al registre d'altes per naixement; vint llibres per
al registre de baixes per defunció; ciuc mil fulles per a
la inscripció d'altes per immigració; cinc mil fulles per
a la mscripci6 de baixes per emigració; deu mil fulles,
per al a inscripció d'altes i baixes per trasllat dc domicili
dins la ciutat, tot plegat per l'import de 220 pies:
-Donar l' aprqvació als scgiients comptes:
De l'Empresa Concessionària d'Aigües Subterrànies
del Riu Llobregat, pel consum d'aigua per regar a la
zona de l'Interior, durant el mes de març darrer, d'import
697'75, 8tg'so i 47'85 ptes., aquest darrer per l'aigua
consumida en l'orinador de la plaça d'Espanya durant
el referit mes.
De la Companyia Barcelonesa d'Electricit.al, referent
a l'cullwnenatge públic provisional de l'Interior; durwtt
el mes dc març proppassat, d'import 3o,zox'78 pt.es., i
uns altres, relatius als impostos de l'Estat i al recàrrec
municipal sobre l'anterior compte, d'import, respectivament, 3,ozo'18 i 9o6'o5 pies,
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Del 'fribwtal per a nens de Tarragona, relatius a
estacle: causades, durant els mesos d'abril i maig darrers,
pels neus d'aquesta ciutat asilats eu el Reformatori dl.!
Tarragona, d'import 30 i 31 ptes., respectivament.
-A fi d'evitar que els cotxes que porten i espereu
coucurreuls al Casino de la plaça de la Cascada malmcliu el seu sòl, posar a disposició de l'Alcaldia la quantitat de 2,ooo ptes., per tal que el senyor arquitecte
de Parcs públics i arbrat pugui refer les escales que
privaven l'accés de cotxes a l'esmentada plaça.
- Concedir dos mesos de llid:ncia sense son a F.n
Manuel Vidal i I•'olquet.

COMISSió D'HISENDA
Desestimar la instància de N'Antoni Vila, eu reprcsentad6 de l'Ateneu Obrer Martinenc, demanant l'exempció del pagament de drets per les obres realitzades en
el local senyalat amb els n. s 14 azo del carrer de Besalú.
-Retornar el dipòsit de 1,500 ptes. que tenia constituït En Druúel Zaragoza, fidel de primera classe que
fou de l'AchllÍIÚStració d'arbitres indirectes, als seus
fills i hereus Daniel i )lanuela Zaragoza i Tidal, aquesta
darrera, per la seva menor edat, assistida de la seva
mare i legal repri.!Sentant Na Llúcia Vidal
-Dc conformitat runb el que sol·liciteÜ els interessats que després s'indiquen, anul·lar els següents talons:
Uu, estès a nom de Joan Saucbez, en concepte d'arbitri
per wt anunci lhuninós col·locat a la casa n. 0 15 del
carrer d'Argenters, d'import 54 ptes., estenent-li un
nou càrrec de ro ptes., que és el que-correspon satisfer;
un altre, d'iluport 710 ptes., a nom d 'Isidre Baseda,
relatiu a diverses instaHacions efectuades a la botiga
de la casa n. 0 576 del carrer de les Corts Catalanes,
estenent-li tUl uou càrrec de 18 ptes., per la col-locació
d'un rètol provisional de roba; un altre, a nom d 'Antoni
Niubó, en concepte d'arbitri sobre t'ts de v-oreres sense
autorització de passallis, corresponent a la casa n.<> 701
del carrer de les Corts Catalanes, d'import .30 ptes.
-Desestimar la instància d 'En X arcís Farré, detnauaut que es rectifiqm el seu nom en el rebut de
conservació i neteja de clavegueres corresponent a la
casa u. 0 2 del carrer de Bolívar, estès a nom de Salvador
Bordas, i per la finca n. 0 4 de la Riera de Vallcarca.
-Atesa la demanda del gerent de la societat anònilna
Acers Sant Martí, En Josep M.• de Pallejà, donar de baixa, des de l'exercici actual, els motors, muntacàrregues
i aparells de soldadura autògena instal·lats en uns tallers
situats als carrers d'Almogàvers i Luchana.
-Retomar, als Srs. Pagès, ?.Iaruny germans, la quantitat dc 181 ptes. per l'arbitri d'un generador de vapor
i quatre electromotors instal·lats a la fàbrica de productes farmacèutics situada al carrer d 'Entença, n. 0 93·
- Uiurar, a favor de l'oficial segon del Negociat
de Pressupostos i Propietats, August Avilés, la quantitat dc 500 ptcs., per a despeses d'inscripció en el
Registre de la Propietat.

COMTSSió DE FOMENT
Aprovar el compte, d'import 300'35 ptes., d'Bn
Francesc Casany, pels automòbils utilitzats per la Cotuissió de Foment, durant el mes de gener darrer, amb
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motiu dc la visita d'inspecció feta a la instal·lació elevatòria d'aigftes de :\lontcada.
Tenir eu compte, per a la regularització dels drets
passius dels caps de Xegociat de la Secció de Foment,_
dc la Secretaria mmúcipal, Srs. Eduard Itoiz i Tomàs
Bertran, la quantitat que els fou abonada en virtut dc
l'acord cousislorial dc 20 de desembre darrer, a més
del que procedeixi per raó d'havers i augments graduals
corresponents a llur categoria i antiguitat eu el càrrec.
~ Connmicar, per l'Alcaldia-presidència, a la Quefatura d'Obres públiques de la província, que aquest
1\juutamcnt s'oposa a 1a concessió sol·licitada per la
Companyia General d'Asfaltats i Portland Asland, per
extreure so m'' de grava i arena del riu Besós, en els
termes municipals dc l\Iontcada-Rei:xac Barcelona, en el
tram compr~s mt quilòmetre aigiies amtmt de la descmiJocachtra del torrent de 1'apioles a l'esmentat riu,
i un quilòmclre aigii.es avall del referit ptmt, en atenció
a c¡uè, distant ullS mil metres l'esmentat torrent de Tapioles dc la instal·lació e..xtractora d'aigües de ~loutcada,
amb l'extracció de grava i arenes, no solament es rebaixaria el gruix de la capa que filtra Ics aigües que es
capten en els pous d'aquella instal·lació, sinó que, també,
s'afavoriria l'embassament d aigües superficials; en el cas
que es cregui procedent accedir en part al que ha sollicitat l'esmentada Comprutyia, limitar la concessió al
trrun o quilòwctre d'aigües avall, des de la deseutbocadnra del torrent de Tapioles, denegant-la d'nna manera
e>..1>ressa pel que fa rclerÈ:tlcia al trrun o quilòmetre
d'aigües amtmt, i condicionar la concessió del tram
referit, o d'aigües avall, en el sentit de prohibir l'obertura
de sots de fondària al llit del riu, i ordenar que els materials siguin extrets per capes d'un gruLx uniforme i al
líuút prudencia~ dc profnnditat que la Superioritat
assenyali; i, per l'inesperat cas que la eonces$ió fos total,
o sigui abarcaut els dos trruns o quilòmetres abans expressats, imposar a' l'al·ludida Companyía concessionària
les mateixes condicions assenyalades a l'extrem rutterior
per a l'explotació de l'altre tram, i, a més, l'obligació
d'interrompre els treballs d'extracció així que bo solliciti l'Ajuntament, quan als materials extrets no es
r<'posessin per mru1ca d'avingudes del riu.
-Desestimar les tres instàncies que, en nom de Ià
seva esposa, ba presentat En Joan Elias de )Iollits,
formulant diYerses peticious relatives al proveünC4t
d'aigües de :\Iontcada, en substitució de les de muntanya
que possecLx en propietat.
-Desestimar, trunbé, per considerar-se inacceptable,
l'ofrena de les aigües brutes que accionen el molí de la
finca anomenada can Sanjoan, del poble de )lontcadnRexac, que, pel preu de 25,000 ptes., fa X'.-\ntoni
Costa i Planas, en nom propi i com a representant dels
germans Lluís i Isidre Riera i ?.Iodolell, copropietaris
dc l'esmentada fiuca i moll.
-Fer l'emplaçament de l'urinari subterrruú de Ja
plaça de la Universitat runb subjecció al prinútin projec•
te, o sigui el que va servir de base per a Ia subhasta, en
virttlt dc la qnal es va contractat la seva construcci6,
quedant, eu couseqü.~ucia, sense afecte, la variació d'em·
plaçamctlt del mateix, que, prèvia la conformitat del contrntista Joan Doret i Ambrós, s'acordà en Consistori
de 26 de juliol de 1g:22, a petició de la societat anònima
Ferrocarrils de Barcelona, fundada en què l'establiment
d'mla uo\'::t. estació subterrània de la se'a línia a aquella
plaça coincidia amb l'urinari de referència, per bé com
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-Abonar cu endavant el lloguer de la casa n. 0 r
el projecte de replanteig presentat amb posterioritat
per l'esmentada societat no hi ha cap incom•enient en del carrer de Granada, eu la qual hi ha instal·lada
una Escola nacional, al copropietari En Yenanci Camquè l'urinari se situï al mateix emplaçament en què fou
prodon, en \'Írtut d 'haver mort N'Arcadi Camprodon,
projectat.
- Substituir, per tal de dotar de la deguda lluminària al qual se li Yt:nia pagant.
-Aprovar els següents comptes:
el carrer del Comerç, les tres llums de roo bugies i unes
De I . .Montañà, d'import 258 ptes., per unifonnes
altres tres dc 50 que hi ha instal·lades, per sis de too,
pel porter de .les oficines de la Comissió de Cultura.
invertint-hi la quantitat de 1,665'45 ptes.
D'Arls Gràfiques i Successors d'Henrich i C.", per
-Destinar la quantitat de 387'.¡.,5 ptes. per a la
ÜlStal·lació d'un colomar al Parc municipal anomenat diversos impresos, d'import, respectivament, 534 i r,o8o
pessetes.
«Font del Recó•.
De J. Batlle, d'import 338 ptes., pel. pto'Veiment dc
- Aprovar el projecte per treure a subhasta la construcció de fites per a la delimitació dels Parcs municipals, diverses obres.
De R. Escobar, d'import 8o7 ptes., per efectes sersots el tipus de 28,86r'gz ptcs., publicar els w1mtcis
corresponents, i designar, per assistir a l'acte, l'il·lustre vits a l'Hscola dc Mar.
D'n. Tarrag6, per materials i obres de h1Steria rea~r. Pere Domèncch, eu representació de l'Ajmttameut,
i per substiluir-lo, eu el cas d'absència o malaltia, l'U- litzades a l'Bscola de Vilajoana, d'import 7r3'B-¡ ptes.
Dels Obradors dc Vilajoana, per material i obres
lustre Sr. Josep Tomàs i Boi..x.
de fusteria, d'import 1:.466 ptes.
- l<;n virtut de l'acord consistorial de 17 de gener
proppassat, acceptant la cessió gratuïta d'uua porció
De J. Cuyàs, d'import 59·l'56 i 337'05 ptes., per
dc terreny vial ofert per En Juli Ohlsen, que posseeix material i obres de serralleria verificades a la Casa de
al carrer de Vergós, cantonada al de Bernat de Sarrià, a l'Ardiaca i en una Escola, respectiyament.
De B. Pujats, per cent exemplars de l'obra Como
cwtYÏ de la corlStrucció de la corresponent \orera i V"ora
davant la finca del referit senyor, procedir a la realit- se forma el i?tgeniero, d'import 300 ptes.
-Pagar en endavant el preu de l'arrendament de
zació dc les esmentades obres, una yegada formalitzada
la corresponent escriptura, per l'import de r ,.t63 ptes.
la casa 11.0 ~68 del carrer de les Corts Catalanes, eu la
- Teuir, a En Jacint Bofill, per desistit del permís qual hi ha instal-lada una Escola nacional, a l\Iaria
referent a la pràctica d'obres a la façana de la casa Zanotti i Saladrigas, o a la seYa germana Rosa, indis.n. 0 5 de Ja plaça del Nord, consistents en convertir rm tintament, per haver mort En Joan Zanotti, propietari
de l'immoble.
balcó en finestra.
De P. Borrell, per obres de reparació eu una Escola,
-Ordenar, a. Eu Joaquim Domènech, que suspengui
el funcionament de la indústria d'articles de cel·luloidc d'import 713'25 ptes.
Dc J. Casulleras, per teparacions practicades eu díque té establerta als baixos de la casa n:0 3 del carrer
de Sant Felip 1\eri, i retiri tot seguit dels locals els verses Escoles, d'import 742'35 pte.s.
D'A. Comas, per mobiliari per a l'Escola de Labors
articles i matèries inflantables que hi hagin.
- Procedir, per les brigades mnnicipals, com a me- . i Oficis de la Dona, d'i111port 1,748 ptes.
De M. Teixidor, per material d'escriptori, d'import
sura dc segmctàl de les persones. i accedint a la demanda de Na Dolors Capdevila i Tones, en nom pmpi r .355 '2o ptes.
De Çucure-lla gennaus, per material i obtes per dí~ abrogwlt-se la representació dels seus gertnaus Se.J?.yors
Miquel, Ratacl, Magdalena i Mercè, a l'enderrocament verses Escoles, d'import 425, 994'8o, 6g8'6o, 853, 1,851,
de la casa 11, 0 12 del carrer de la Baixada de la Plana, 1,842 i 1,992 ptes.
De J. Esteve i 1\Iarata, per material pedagògic servit
la qual, a couseqüèucia d'una explosió de gas, es troba
en molt mal estat de conservació.
a les Escoles de Vil.ajoana, d'import 2,ooo, 1,78o, 1,985'5o
-Denegar el permís que sol·licita En J aumc Cal- i z,ooo ptes.
sina per construir diverses dependències de baixos .e n
De l'antiga Casa Raurich, per instal·lacions i repaun solar situa!. al carrer de Cabrinetti, per tal com les racions a diverses Esc()Jes, d'import 1,6oo'50, 884, 7.J0'50,
dites obres, de la manera com vénen projectades, ocu- 24, II8, 133, 252, rgz'go, 1,393, 18, 14, 71'5o, 42. u6'5o
parien rma part del terreny vial de la prolongació del iq.¡. ptes.
carrer de Llansà.

COMISSió D'ESCORXADORS I MERCATS
Designar, per cobrir dues vacants de mosos de la
.Brigada de vigilància i neteja dels Mercats, En Francesc Perales i .Maleu i En Josep Oli vé i Vinardell, el;;
quals presteu ja cu l'actualitat el servei propi del referit càrrec al Mercat cle Sarrià.

COMISSIÓ DE CULTURA
Posar, a disposició dc la Majordomia, la quantitat
de 1 ,ooo pies., per atendre a despeses menors i urgents
de la Banda wwticipal.

COMISSió D'EIXAMPLA
Ordenar, al director general dels Serveis tècnics, que
procedeixi a assenyalar les delimitacions oficials del
carrer de Pere IV, amb la seva continuació amb el
carrer dc Casp, accedint al que ha. sol·licitat N'Emili
Rottier.
-JYeciuar la clelimilació del cauú de l' Angel Baix,
eu el trajecte que confina antb la finca de N'Elisa County,
vídua de Salvat, situada al carrer del Consell de Cent,
·
n.s .¡86 i .¡88.
· -Aprovar la relació referent al proveïment de dues
bruses per als ordenances ue la Secció d'Eixampla,
efectuat per la ca,qa Serret, S. A., d'import 24'50 ptes.
-Concedir, a En Bonaventura Clotet, el permís que
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té uemanat pet construir tm passallis davant la casa
n. 0 76 del carrer d' Aribau.
- Prorrogar per sis mesos el permís que fou concedit
a N'Emic Posadas, ci r.r de febrer proppassat, per ampliar els baixos d'm1a casa situada al carrer del Gall,
prop de la de Làmotte, addicionar-hi nn pis i pn1ci1.car-hi
obres interiors.
- Prevenir, a En Josep Trinxant, que, per concedirli el p ermís que té demanat per a la construcció de tres
dependències en un solar del carrer del Sospir, afectat
pels carrers de Trinxant i Provença, abans ha de formalitzar, en escriptura pública, la renúncia a tota in.denuützació per a les obres, des d'ara i per quant arribi
el cas d.c l'expropiació o cessió del terreny vial amb
motiu de l'obertura dc l'encreuament de les referides
vies, i una volta efectuat el que es disposa anteriorment, s'expedeixi per l'Alcaldia el permís de referència,
previ el pagament dels drets oportnns.
- Atorgar, a En Josep Botey, llicència per llogar
la caso. construïda en un solat del carrer de Lull.
.....,. Denegar, a En Joan Munies a, com a gerent de
la societat Ouera Barcelonesa, el permís qnc ha dema¡.1at
per a iustaHar, a la vorera de la casa n. 0 65 del carrer
del Dos de maig, dues petites vies paraHeles, prolongació de les que té inst.aHades a l'interior de l'edifici,
i declarar caducat el pernús que se li va concedir per
construir tm passallís davant la referida casa, en virtut
d'haver transcorregut més de sis mesos de la seva concessió.
- Desestimar la instància de N'Antoni Serra, demanant que s' atorgui caràcter de monumentabilitat a
la casa que té construïda en el n. o 125 del carrer de
Roger de Llúria, i ordenar-li que s'estigui al que es va
disposar en l'acord consistorial de ro de gener proppassat, pel qual se li donaven determinades ordres respecte a les parts de l'immoble que contenien ilúraccions
de les Ordenances mwúcipals.
- Procedir, per la Comptaduria, a expedir l'oportú
lliurament, d'import 296'05 ptes., a favor de l'au."'iliar
de la Secció administrativa d'Eixampla, Josep Bis i
Closas, perquè faci pagament a la Hisenda dels drets
reals deveugats amb motiu de l'escriptura de cessió i
venda de l'immoble que va atorgar Na Maria de la Pau
Fontrodoua i 'Pinazo, sih1at a la confluència dels carrers
de Sardenya i Mallorca.
- Continuar, eu el plec de condicions de la contracta
per a la instaHació d'una canonada al Passeig de Sant
Joan, eutre els carrers de València i Aragó, i per tal
de donar compliment al que està previngut a la Llei
de protecció a la indústria nacional, l'article addicional
que figura adjunt al dictamen que motiva aquest acord.
-Aprovar el pla i procedir a l'artencameut dels
arbres assenyalats amb la lletra A del referit pla que
intercepten el pas lateral de carruatges del carrer d' Argüelles, davant la que fou Granja Experimental.
- Posar, a disposició de la Majordomia municipal,
la quantitat de 500 'ptes., per atendre a les despeses
menors de caràcter urgent que interessi la Comissió
d 'Eb;ampla.
-Ordenar, a En Jacint Avila, que en el tenniui
de V1lÍt dies procedeixi. al derruimeut d'ruta armadura
de fusta que sense pennís ha construït damunt el terrat
posterior de la casa n. 0 73 del Passeig de Sant Joan,
excedint de l'alhua màxima que permeten les Ordenauces Juwlicipals; a En Josep Camba, que, cu el mateix

termini, procedeixi a enderrocar sis barraques que, amb
infracció de les Ordenances municipals, l1a construït en
un solar situat als carrers de Vilano\a i Independència,
i a Hu Joan Solà i Rodés, que, en el mateix termini de
V1Út dics, derrueixi l'edifici anomenat •Torre de BellafilM o «Can Cucharb, enclavat eu nna porció de terreny
viable dc la Granvia Meridiana., entre el carrer de Navas
de Tolosa i el Torrent de la Guineu.
- Aprovar el compte del notari Ramon Forn, d'iotport 5 72'50 ptes., relatiu a les bestretes i honoraris
devengats amb motiu de Ja carta de pagament a Xa
Júlia Castellví, i un altre, de l'Electricista Catalana,
d'import r,235'38 ptes., referent a la instaJ.lació de cinc
llums al Passeig de Circumvalació del Parc.
- Donar la conformitat. a les relacions presentades
per la Majordomia municipal, relatives a material d'escriptori comprat i altres despeses menors efed.uades
durant el mes de desewbre darrer, per tal que siguin
unides als lliuraments de llur referència.
.-Procedir a la delimitació del terreny dc propietat
de N'Antoni Caminal, del camí dit <<Pont de les Vaqueso,
propietat de l'Ajuntament, en el tros comprès entre
els carrers de Catalw1ya i Lucbana, autor1tzant l'enginyer
cap de les Seccions facultatives perquè realitzi la referida
delimitació, i desiguar, per assistir a l'acte, en representació de la corporació nnuúcipal, l'll·ltre. Sr. Joaquim
M.~> Nadal, i citar els propietaris confinants perquè
concorrin a l'acte acompauyats d'un assessor incultatiu,
si així ho consideren convenient.

COMISSió DE CEMENTIRIS
Aprovar el quadre de ntUUeració de dos grups de
columbaris model B, n.a 691 al 738, ambdós inclusiu,
situats a Ja via de Sant Jordi, agmpació setena del
Cementiri del SO.
- ~omenar En Cecili J aime i Brusca per cobrir un
càrrec d'enterramorts de nova creació en el vigent Pressupost, dotat amb el setmanal de 65 ptes.

COMISSIÓ DE COLONIES ESCOLARS
Posar o. disposició d'aquesta Comissió la quantitat
de so,ooo ptes.

COMISSIÓ DE COMPRES
Posar, a disposició dc l'Alcaldia, perquè pugui ordenar el pagament. de. vestuari per al personal dc Cemetttiris
i alt.res adquisicions verificades per aquesta Comissió,
les quantitats de 15,000 i 22,800 ptes.
- Aprovar el compte relatiu a l'adquisició de material elèctric urgent efectuat per aquesta Comissió durant el mes de maig proppassat, d' import 4,445'4.5 ptes.
- Hntendre modificat el dictamen aprovo.t en sessió
del r8 d'abril dar.rer, relatiu a l'atorgruuent d'una consignació per al pagament de vestuari per al personal
·de la Banda municipal, en el sentit que la quantitat
de 22,145 ptes. a què asce11deix l'import dels vestits
confeccionats, s'apliqui al cap . .¡..1¡ art. 6.~. part. I.",
epígraf B del Pressupost de I92t-'22 de l'Interior, avui
Resultes per addició.
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PROPOSICIONS
Foren aprovades les següents, signades pels iHustrcs
senyors Regidors que tot seguit s·e.smenten:
Dels Srs. Blajot, Viza i Rocha, perquè, havent-sc
rebut uu ofici de l'Admiltistració de Contribucions, interessant que sigui itúormadn una instància de la so·
cielat Els Tramvies de Barcelona, referent a l'exempció
de l'arbitri sobre el producte uet de les societats anò1úmes
i comanditàries per accion.c;, que les referides compauyit'S
pretenen disfnttar en virtut <.le les respectives C"Oilressious, es delegui l'Excm. Sr. Alcalde, a fi que ilúormi
I a susdita insHIUcia de confornútat amb les cli-.posidons
vigents i els acords adoptats per l'Ajuntament i J nnla
:\Iunicipal.
-Dels Srs. Blajot, Sabater i Rocha, perqnè, en compliment del que es preceptua eu l'art. 155 de la vigent
llei :Mmúcipal, s'aprovi la distribució de cabals, que
ascendeix a la quantitat de 8.815,000 ptes., feta per la
Comptaduria mmúcipal per cobrir les atencions del
proper mes d'agost.
-Dels Srs. Iglésias, Quirós, Rocha i ~adal, perquè
l' Ajuutameut adquireixi una llotja per a la funció benèfica de l'Associació Rendueles, destmant-se la quantitat que se serveixi assenyalar la Comissió d'Hisenda.
S'aprova l'informe de la Il·ltre. Comissió d'Hisenda,
concedÏ11t la quantitat de xoo ptes. per ala tal adquisició,
i assenyalant la consignació on aplicar la referida sun1a.
-Dels Srs. Sanlamaria i :\faynés, mteressant que
se cedeixi la Sala del Consell de Cent als alumnes de
l'Escola Superior d'Arqtútectura, durant els dies del 25
al 31 del corrent, ambdós iJ1clusiu, per tal que pugtÚn
exposar al públic els estudis realitzats durant la seva
excursió a Santiago de Compostela.
-Dels Srs. Mayués, Blajot i Rocha, perquè es tregui
a oposició la concessió d'tuta bossa d'estudi d'estadística
econòmica i administrativa a l'estranger, atorgant a
l'opositor que l'obtiltgni la quantitat de 6,ooo ptes. que
figura eu el cap. I.r, art. x.•, part. 4·" del vigent Pressupost, i que es publiqui en el Boleiin Oficial la convo·
catória per al referit concurs, determinant-se que la
presentació d'instàncies finirà a les tretze hores del dia 31
del corrent mes de juliol.
-Dels Srs. Tusell, Domènech iAn~lada (E.), perquè el
concurs entre engmyers de camins, acordat en Consistori,
per a la provisió d'un càrrec d'encarregat de Crup, amb
categoria de cap de Divisió, s'anunciï al Boletln Oficial,
fixant-se, com a termini per a la prèsentació d'instàncies, el dia 28 de l'actual mes, a les dotze del migdia,
i que coustitueixin el Tribunal ceusor la TI·ltre. Co1llissi6

de Foment, presidida per l'Excm. St. Alcalde, ndtto.nt
ò.e Secretari el rple ho és dc la Co:qJoració mttnici¡Jal.
-Dels Srs. Blnjot, Vizn i Rantamaria, perqttè el
nomenament, aprovat..en Consistori, de les quatre senyoretes escrivents que figureu al final de la proposta formulada pel senyor Comptador municipal, es rcctific¡tú
en el sentit que llur categoria sigtú la d'auxiliars del
Deute, adaptant-se les lTcs restants amciliars al Cos
general d'escriveuLo;, com es vn fer amb la Srta. Assump·
ta Selma. entenent-se que aquest acord no dóna dret ni
cap de Comptaduria a formular nova proposta d'ascens.
-Dels Srs. Matons, AJ1glada (J<~.) i Marial, perquè
dos senyors Regi<.lors, nomenats pet l'Alcaldia, i dels
qne componen el Consell clireetin de la Fita de Mostres,
formin part de l'expedició que, amb motiu dc la que sc
celebrarà a Sant Sebastià, sortirà de Barcelona el dia .n.
-A.mb motiu d'una interpel·lació de l'iHnslrc
Sr. Baró de Yiver, respecte a l'adjudicació d\utcs
obres al Cementiri del RO., és aprovada tma proposició
mcidental, signada pels Il·ltres. Srs. Maynés, .Massot,
Xadal, Rocha, Juuyent i Auglada (E.), mteressant que
el Consistori declari que no lú ha .motiu ni fonament
per a obrir l'e.xpedient a què es refereix la proposició
del Sr. Baró de Viver; posar, a disposició de la Comissió
de Cementiris, la quantitat dc 1oo,ooo ptes., amb càrrec
a la consignació del cap. 10, art. 2. 0 , part. -2.a del Pres·
supost e:11..-traordinari de 1920-21 (DècÍllla), perquè, si les
circumstàncies ho exigissin, es puguin fer per aclmilústració les obres de defensa urgents al Cementiri del SO.,
i que per a la realització de les altres obres que no tingtÜn
uua urgència tan Íl11111cdiata, la Comissió de Cementiris
pugni disposar de la resta de la susdita consignació,
celebrant, a l'efecte, \lll concurs de preus unitaris, anunciaut-ho al Boletín Oficial per un termini no inferior
a quÏ11ze dies.

ACORDS DE CONDOL I GRATITUD
A proposta de l'll·llre. Sr. ~Iartí Este\e, s'acorda
expressar, al GoYern de Portugal, la condolença dc la
nostra Corporació per la mort del gran poeta Guerra
JW1queiro.
També, a proposta de l'TI·ltre. Sr. Joaqnim.M.a Nadal,
s'acorda trametre, i fer-ho cottstar en acta, l'agraïment
del Cousistori a l'Ajuntament i Diputació de València,
amb motiu de les deferències que li foren dispensades
en el seu viatge que, com a representant de la Corporació
municipal, va fer a aquella ciutat per concórrer al tercer
Congrés de la Corona d'Aragó.

I
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PUBLICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS
Des del dia 12 al 18 del present mes de juliol, ambdós
inclusiu, els diaris que sota s'esmenten han publicat
Ics insercions que a continuació s'expressen:

GACETA DE Iv.llADRID
DIA r 4 D~ JULIOL. - Anuncia al públic el concurs
per a l'adjudicació d'un autocamió, amb conductor, ¡ler
al ÍTanspori de cadàvers des del dipòsit a l'interior del
Cementiri del SO., per durant un perfode de deu anys,
cinc forçosos i cinc voluntaris, amb subjecció al plec
de condicions que estarà de manifest en l'Oficina de
Cementiris. Seguidament insereix el plec de condicions
que hi regiran.
DTA 15. - Publica onze requeriments dirigits a les
persones que sàpiguen alguna dada dels familiars dels
joves als quals se'ls instrueix C.'\.-pedient d'excepció legal,
perquè l'aportin a la respectiva Tinència d'Alcaldia als
efectes oportuns.

BOLET1N OFICIAL
DIA 12 Dit J OI,IOJ,.- Insereix l'anunci de la subhasta
relativa a la construcció de .diverses obres i plantacions
a la plaça de Sanllehy, sota el tipus de 87,454'36 ptcs.
Aqnest acte e..c; verificarà, passats vint dies hàbils, a les
dotze del mQ.ti, a les Cases Consistorials. Seguidament
publica les regles i condicions que hi regitau.
- Publica l'anunci de la subhasta referent a la COJIStrucció d'un pavimentat, amb llosetes, de la vorera del
nou edifici destinat a Escola municipal de Música, en
els carrers de Bruc i ValèJJ.cia, sota el tipus de 6,627'ro
pessetes. El SI!Sdit acte es yerificarà Yint dies després
d'inserit aquest anunci, a les dotze delu1atí, a les Cases
Consistorials.
- L'Alcaldia fa públic la celebració, el dia 4, del
sorteig per a la provisió de quatre vocals per a la Jmlia
l\Itmicipal; havent-ne resultat elegits els Srs. Sah·ador
Campmany i Rusela, Julià Feliu i !\Iarch, Antoni Tor-

t.ras i Codina i Joan Simó i Llopart, corresponent llur
designació n les Seccions vuitena, onzena, quinzena i
divuitena, respectivament.
- Havent estat sol· licitada per En Pere Dacbs l'adquisició d'mta patcel·la procedent de la carretera de .Mad.r id a Frat\Ça, o de l\:Iatar6, en l'illa formada pels carrers
de Pujadas, Roger de Plor, Nàp.ols i Pallars, l'Alcaldia
ho assabenta a aquells que es creguin amb dret a la
seva adquisició, perquè presenti.n, en el termini de quinze dies Ics reclamacions que estimin oportunes; i de no
verificar-ho, s'entendrà que els propietaris que hi confineu renm1cien als beneficis que la legislació els atorga.
DIA 13. - Il!Sereix el mateix anunci publicat en la
Gaceta tic 111adrid del dia r 4 de juliol, referent al concurs
per a l'adjudicació del servei d'un autocamió per a la
conducció .interior de cadàYers al Cementiri del SO.
DIA r4: - Publica dos anuncis de la Comissió dc
Cultura senyalant un termini de quinze dies per pendre
part als concursos oberts per a la provisió dels càrrecs
d'auxiliars paleògraf i bibliotecari, respectilament, de
l'Arxiu Històric ~Iunicipal, dotats amb el sou anual dc
4,200 pt.es. A continuació, també insereix les bases a
Ics quals haltrall de sotmeire's aquells que hi vulguin
pcndre part.
- J,a Secció de Quintes de la Tinència d'Alcaldia del
districte V fa saber que, trobant-se instruint un expedient
d'excepció legal a favor del jove Josep Graus i Vilaseca,
per desconèixer-se noves referents a si viu o no el seti
germà Blai, totes aquelles persones que puguin aportar
alguna dada respecte a aquell, es donin per requerides
per fer-ho a les oficim.'S dc la susdita Tinència.
DIA 18.- I/Alcaldia assabenta que ha,;rent sol-licitat.
l'Excm. Sr. Bisbe l'adquisició d'una parcel·la de la
Sèquia Comiat, situada a l'illa formada pels carrers de
Casp, Sardenya, :\Iarína i Auzias ~Iarch, tots aquells
propietaris que es creguin, també, amb dret a adquirir-la,
bo facin dintre el termini de quinze dies, per tal de procedir en COl!Seqiiència.
També anw1da el concurs per a la pro'Visió d'w1
càrrec d'ajudant pràctic de la Direcció de Parcs püblics
arbrat., dolada amb l'ha\'er anual de 4,o:!o ptes.

NOTICIARI

•

CERIMONJ.A-4
Dlt41•:CACIONS I lllii'RESEN'l'ACIONS.- En els dies que
sota .es relacioucu, la Corporació mm1icipal concorregué,
o l'Alcaldia irruneté la. seva representació, als actes que
tot. seguit s'C1..'}'tessen:
Dia 7 de juliol.- L'Excm. Sr. 1-\Jcalde delegà l'iHust.re senyor Regidor Agustí Escolà per assistir a l'excursió

que la Secció Choral del Foment Martinenc va rcaHtzar
a Vilanova i Gdlrú.
Dift 8. - T/ Excm. Sr. Alcalde delegà 1'11-llre Sr. Tinent d'Alcnlde Bonave¡ltura Pluja per assistir a la inauguració del bust de Llorenç Serra i Badosa que va celebrar-se u Santa Coloma de Gramanet.
OfiCINA :\IV.t-.'ICIPAI. n'Iht:ORhlACIÓ. -

Aquesta ofi-
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Lloc~r

cina, durant el passat mes de juny, ha facilitat 677 infonncs a altres tantes persones, les nacionaHtats de
les quals es distribueixen com segueix : Nacionals,
315; francesos, 96; argelins, xo; anglesos, .4o; canadiencs,
:!2; alemanys, xg; italians, 52; .rusos, l; belgues, 17;
holandesos, 4; grecs, z; portuguesos, 6; danesos, r; serYis, ~2.1; àrabs, I; argentins, :¡5; nord-americans, I 6;
cubans, 3; brasilenys, 12.

ment u•l
ftnuln

Fruita i vadurn.- Els o.s n65, II66,
II7I, T316, l3H· 1376, qzg.
Els n.~ 16-l.j, 1691, 1692, 1700, 1713,
1714, 1721, 1723, 1724, 1725, I7JI,
1733· 1734· 1736, 1737, 1755· 1778,
1797, I8li .

Heu's ací els llocs vacants en els .Mercats que, per
l'ordre qne s'expressa, es tret1l'an a subhasta el dia
1.• d'agost, d'onze a una, a la Sala del Consell dc Cent.
,.IJ'UI

Llo.guer
n~tll5U:tl

s.uJ..tu''',.

Pc ...sctett

JJ>eu ctu

13
12

300
200

12

300

I2

zoo

El 11. 0 'li.
13
12
Fl'llila seca. - El 11.0 18.
Jfcuuts. - Els 11. 8 989, 990, 991.
40
11lariscos. - El u. 0 1071.
16
Gallina.- .Els n. s 1220, 1505.
22
26
Bou.- Els u. e Ltl9, 1483.
26
Vt•dclla.- Elll. 0 1545·
26
Molló.- E ls n. 11 r.123, 1546.
Porc.- El l\.0 187.
38
26
El n. 0 1237.
22
Comestibles. - E ls u. s 15041 1.:;36.
20
Pastes p¡:r a. sopa. - E ln. 0 1563.
8
Cig,•ons. - Els 11. 344, 648 bis, 1357. I532. 12
El n .0 515.
14
Aviram. - E l s 11. 8 rrso, H5I. xrsz. II53,
If5-l· ll55 .
35

200
200

77,

IJ:!

1\lh'rcat rJt• Sliul JJ ·11t01ti
Cigrons. - Eltt. 0 266.
Peix freso. - El n. 0 665.

----

Pastes prr a sopa. - El n. 0 63.
Robes. - El 11.0 343·
Couscrvt•s. - El tl. 0 20.
Fmita i verdura. Els u.s 6, 7,

12,

J'ofercat dc la Reveneduria Central
Fruita i vcrdtwa. - El n. o 6r.

El

ll. 0

62.

l1hrcat dc la Sugft'ra
Crn11s. - El 11.0 :li . .
Llegums. - El ll. 0 22.
Fruita i vt•rdura. - Els n. s 42, 43, 44, 45,

22, 62,

·

200

9

100

Flors naturals. -Els n. s I, 2, 6, 8, I o, I2
27
dc la Rambla dc Sant Josep.
Oct•lls i gàbies. - El n. 0 67 de la Rambla
ro
dels Estudis .

ESCORXADORS I MERCATS

Mercat de Smzt Josep

I:2

.¡6, 47· .j8, -!9. so, 51, 54· 59. 67. 68, 6g,
70, 71, 72, 73. 7·1· 75. 76, 77·

400
400
400
400
400
400
400

Pa. -Elu. 0 64.
Mercat Ct•utral d'Aviram
Aviram, caça i ous a l'mgròs.- Els n. 8
2,

3, 4, 5, 6, 7, 8,

1!~1

400
200

ll. o

9-

111t•rcat do la Baroclon11ta
E ls n. s 306, soB.
Ct:gr011S. - El n. o 335·
Porct'llana i cristall.- E l n. 0 187.
A viram, conill i ous. - El n. 0 2 31:.

400

12
36

300
5000

9
8

rso
rso

5
5

6o

5
5

6o
40

100
70

Soo
soo

6o

I,

9
9
xo

Fmiüt i verdura. -

zoo

200

lO, II, 12, 13, 14, 15

t6, T7 .

.¡oo
.¡.oo

200

24

ESTADlSTIQUES
ASIL MUNICIPAL DE L PARC
EST AT DEMOSTRATIU DEL MOVIMENT D'INDIVIDUS OU~ANT EL MES OE JUNY DE 1923
TltANSEVNTS

Homes Dones
-- -

~~·•:• de da~"'.'d: ~•;g~ ~

IlO

Sumen. . . 128
. 57
. . .

145

Baixes .

Resten per al x.r de juliol

.

91

55
46
99

!~'BDITS

Homes
f---

25
25

Don~s

-59
59

PRF!SUIIIPTBS
DBMltNTS
Hom~s

42
20
62
26

25

59

56

Dones

URNORS

TOTAL

Nois

Noies Homes Dones Homes Dones Homes! Dones

91

157

21

16

66
6

1552
?9

70

121

fiO

275

268

1-

J401tTS

--1 - - - -- - - - - -- -269
72
1541
75

66
25

UALALTS

112

25

1-

54
12

269

85

-

-

-

-

~.

12

-

Han estat servits a persones no asilades, en concepte d'auxili, els següents àpats : 6,209 dinars i 6, T2l sopars.

Imp. Casa de Caritat

