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Sessió de l'Ajuntament
Fou telebrada sessió pública el dia r8 de gener. La
presidi el ciutadà Alcalde, senyor Jawne Aguadé, i hi
concorregueren els ciutadans Regidors senyors Josep
Alomar, Frederic Amat, Andreu Bausili, Josep Bertran,
Martí Casals, Joan Domènech, Josep Duran, Josep Escofet, Casimir Giralt, Frederic Herèdia, Pere Huguet,
Josep Jové, Amadeo Llopart, Ramon Marlés, Miquel
Ollé, Joaquim Pellicena, Domènec Pla, Francesc Puig
i Alfonso, Lhtis Puig i 1\Iunné, Mateu Ruiz, Pere Salvat, Josep Sa1nblancat, Felip Solà, Jesús Ulled, Jaume
Vàchier, Abel Velilla, Antoni Vilalta, Jçmme Vinyals i
Joaquim Xitau.
S'hi adoptaren els següents acords:
Aprovar l'acta de la danera sessió.

Despatx oficial
Prestar l'aprovació a un comunicat de l'Alcaldia,
proposant que, d'acord amb els informes tram~os per
la Intervenció Municipal, es posin a disposició del Negociat de Majordomia i Compres els crèdits que s'bi
detallen, a l'efecte de poder complir el servei de despeses menors que té al seu càrrec el Negociat referit.

Governació
CENTRAL

'

-

Concedir a Domènec Piedrañta i Navarro l'excedènèia, en el càrrec de guàrdia urbà, pe1 termini d'un
any.
- Jubilar l'empedrador de la Brigada d'Empedrats
dc l'Interior Valeuti Bové i Gubiana, amb l'bavet passiu anyal de 200,704 ptes., que s'aplicarà a la part. 5·"
del vigent Pressupost.
- Ahonnr a Pere Fu!'tagueres i Serra, com a encarregat pel mosso dc 1\fercats, jubilat, Zacaries Gòmez i
Vallès, vidu i seuse familia, les despeses de la ma-

Jaltia i enterrament del susdit funcionari, Ja paga del
mes de novembre proppassat en què va morir el causant
i una altra en concepte de gràcia; aquesta s'aplicarà a
la part. 8.• del vigent Pressupost.
- Declarar jubilat Jaume Ferré i Solanas en el càrrec de guàrdia urhà, amb l'l1.avcr passiu anual de pessetes 1,856'40, que s'aplicarà a la part. 5.a del vigent
Pressupost.
- Satisfer a Enric Bieto i CoU, com a fill, casat, de
l'inspector d'arbitris Enric Bieto i Mateo, la paga del
mes ~1e novembre proppassat eu què va morir el causant i nua altra en concepte de gràcia; aquesta amb
càrrec a. là part. 8."- del vigent Pressupost.
- · Tornar a Rosa Grau pera i Mas, amb cànec a
Fons especials, les 25 pessetes que va ingressar per
drets d'exàmens eu les oposicions de vint-i-quatre places d'escrivent-mecanògraf, tota vegada que no hi pogué prendre part per no tenir l'edat reglamentària.

ASSmiPTES

r

l

Jl\"DE'l'EIUI~ATS

Apro,·ar els comptes que presenta el cap de Ceremonial, l'import i el concepte dels quals tot seguit es
relaciona : Obsequis als nedadors estrangers que assistiren al vint-i-cinquè ani,·ersari del Club de Natació
de Barcelona, 1.495'50 ptes.; obsequis al doctor Eckener i c"mandant Lcmhau del Graf Zeppelin, 2,632'75;
obsequis als representants del Syndicat èles Maitres
Irnprimeurs de Tolonse, 192'90; obsequis a Mm,e. Prevost, so; despeses esdevingudes amb .motiu del segon
Concun; de Crisautems, 240'86; despeses esdevingudes
amb motiu del viatge a Mo11tpellier per a assistir al
lliuramenl dc les insfgnies de doctor honoris causa d'aquella Universitat als doctors Peyrí i Ferrer i Cajigal,
926 ptcs ; obseqnis als' me1nbres de la Societat Laique
de lVIirepeix (Ariège), 905; despeses esdevingudes amb
motiu de l'arribada i estança de l'Excm. Sr. President
del Govem, Ministres i Comissious parlamentàries el
25 de setembre proppassat, 2,930'95.
~ Donar l'aprovació a Ja factura de1 Servei Públic

•
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de Pompes Fúnebres, d'import 1.417'35 ptes., relativa
a les de:.pcses ocasionades per ]'enterrement del qui
hav1a estat Alcalde de Barcelona, senyor Manuel Morales i !'areja, el 24 d'octubre proppa.i;sat, i aplicar Ja
despesa al capitol d'Imprevistos.
- Pròximes les festes de Carnaval, i atesa la convenièucia que se celebrin, entre altres raous, pel benefici que reporten a moltes indústries i als qui d'elles
viuen, i tenint en compte la necessitat que ]es festes
aHudides uo desdiguin de la categoria de la ciutat, nombrar una comissió especial per a llur organització, constituïdA pel Tinent d'Alcalcle senyor Pla i els Regidors
scnyvrs Puig i Alfonso í'Domènech, i destinar la quautitat rlc 25,000 ptes. per a les despeses que ocasionin,
amb càrrec a Ja part. 422, del vigeut Pressupost.
- Procedir a la instaHació dels següents aparells
telefònics : 1111 supletori mural per al Negociat d'Obres
Públiques d'Ei-xampla, per la quantitat de 15 ptcs. per
quota J 'installac-ió i 7'so mensuals per quota d'abonanwt¡t; un supletori mural per al uou local del Negociat
de Contribucion!., per la suma de 15 ptes. per quota
d'installació 1 7'50 mensuals per quota d'abonament;
un supletori c'le damuut Ja taula per a l'Assessoria Tècnica de la Comissió c'le Circulació, per la suma de 15
pessctc~ per quota d'instal~ació i 10'50 mensuals per
quota d'abonament; un de mural als magatzems de la
Hrigac'la de conservació i reparació d'edificis municipals, situat al carrer de \Vad-Ras, per la quantitat dc
35 ptcs. en concepte de quota d'instaYació i 18'75 mensuals per quota d'abonament; i aplicar la total despesa, que é:; dc 8o ptes. per quotes d'instal·lació i 45'25
mensuals per quotes d'abonament, amb càrrec a la
partída 90 del Pressupost. de I932.
Aptovar Ja factura de la Impremta dc la Casct dc
Caritat 1 cinti va a la impressió i tiratgè del nómeros 35,
,;6, 37 i 38 de la GAS~'l'A MuNicn•Ar,, i aplicar Ja despesa
amb càrrec al cap. xvut del vigent Pres¿upost.
- .Posar a disposició del cap de Cerimonial la quantitat dc so ptcs., per al pagament de la copa concedida
a la Unió Ciclista Sagrera-Sant Andre\t, i aplicar la
despesa a la part. 422 del vigent Pressupost.
- ALeRa la comanda del cap del Negociat d'Actes,
aclj udicar el subministrament el 'una màquina d'esc ri u re
marca Underwood, model 6-Io, a la casa Guillem Trúniger, S. A., pel preu net de 1,575 ptes., i abonar la
despesa a la part. 143 del vigent Pressupost.
- Abonar al Delegat dels Jutjats de Primera instància i d'Instrucció la quantitat de 8oo ptes., import
de les despeses que ha suplert per a la manutenció
dels detinguts als calabossos del Jutjat de Guàrdia durant el tercer trimestre de 1932, i aplicar la despesa
amb càrrec al cap. xvrn del vigent Pressupost.
- Posar a disposició del cap de Cerimonial Ja quantitat dc so ptes. per a adquirir una copa destinada al
festival dc natació que l'entitat Amics dels Esports
celebrarà el dia 19 de febrer propvinent, 1 aplicar la
despesa amb càrrec a la part. 422 del vigent Pressupost.
- Avançflr mensualment, i a justificar, al guàrdia
urbà encarregat rlel servei de f~n-atge è!els cavalls dc
la Secció muntada de la Guàrdia Urbana i del Servei
d'Arbitris, la quantitat de 140 ptes., per tal d'atendre
les despeses que ocasioni el servei esmentat, i aplicar
Ja quantitat amb càrrec a ·¡a part. 74r de1 vigent Pressupost.
- En relació a la comanda del cap superior de ]a
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Guàrdia Urbana, adjudicar el subministrament de
q,770 quilos d'orc.li a la casa Josep Carrió i Flamerich,
al preu de 37 ptes. els 100 quilos; i el de 16,330 quilos
de palla i 1,530 quilos de fa\"es, a la casa Vídua de Josep
Caro! i Mas, als preus de S'so ptes. els 100 quilos de
palla i de 57 els 100 quilos de faves, i aplicar la total
dc-spe~a amb càrrec a la part. 74b del vigent Pressupost.
- l'nsar a disposició del cap del Negociat de Majonlomia i Compres la quantitat de 1,875 ptes., per tal
que vagi abo1mnt les fachtres que presenti el guarda
urbà encarregat del servei d'entreteniment i reparació
dc Ics motos i bicicletes de les respectives Secciow¡ de
Ja nui1rdia esmenl:<tda, i aplicar Ja despesa amb càrrec
a la part. 75 del vigent Pressupost.
SANITAT I BEl\TEFICSNCIA
Per tal d'acabar dc fer els quaranta uniformes que
pels dcsinfcctors té demanats el director de l'Institut
d'Higiene, encarregar els divuit que falten a la Casa
Serret, S. A., i que ]es 8IC ptes. que importen siguin
aplicades a la part. 223 del vigent Pressupost.
- Procedir a efectuar les reparacions necessàries
al Dispensari d'Horta, per 675 ptes., i a l'Alberg de
Santa Caterina, per 442 ptcs., i aplicar les dues quantitats a Ja part. 295 del vigent Pressupost.
- Aprovar les justificacions de la iuYersió de quantitats esmerçades per despeses petites i ttrgents : Una,
uc la Secretaria de l'Alcaldia, de 6,500 ptes.; una altra,
de la Direcció de Veterinària, de 375; una altra, de la
Casa de Matcrnologia, de .500; una altra, de la Dircl.'·
ci6 dc 1'J nstítut el' Assistència Mèdica Municipal,
de 6~5. i ducs dc l'Hosp1tal de l'EsperaJlça, de 500 ptes.
cadascuna.
Acceptar a Rosalia Dutan la seva renúncia del
càrrec de llevadora 11\lttlerària de l'Institut d'Assistència l\1èdica Municipal.
- Nomenar per a la vacant de lliter existent a l'Institut d'Assistència Mèdica Municipal Frederic Miralpcig i A nguera.
- Posar a disposició de l'Alcaldia la quantitat dc
50,000 ptes., per tal d'atendre el pagament de les ateucÍOJlS sanitàries de tota mena, amb càrrec a ]a consignació que per a sanejament de barriades insalubres
figura en el cap. x, article únic, secció primera del
Pressnpost e-xtraordinari refós de 1932. (Votà en con·
tra, quant a la consignació, la Minoria regionalista.)

INSTITUT i\IUN1ClPAL D'ESTADtSTICA
Inclout·e al Padró d'habitants vigent, i en els domicilis que s'indiqueu en el dictamen, les persones anotades als fulls dcdaratoris presentats pels caps de família Ensèhia Carda i Elduayen, Ernest Garcia i Prades,
Clara Rerch i Pnbill, lVliqttel Sancerui i Loriente, Josep
Cabr111acl1 i 1\'lajén, Pilar d'Oña i Batalla, Joaquim Novalcs i E~cartín, Eduard Aleu i Mulet, Enric Martf i
Viñals, Clara Estallo i Pujol, Dídac Navarro i Alarcou,
Manuel Malclonado i Serrano, Ramon Cabanach i Majén, Francesc Lòpez i Uinàs, Frederic Anton i Gimènez, Narcls Vallvé i Flonay, Francesc Campoy de la
Hoz, Guàrdia Rivera i Solsona, Dolors Cabestany i
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Sànchez-Silva, Carme Llopis i Font, Valentí Fuster
i Sànchez, Rosa Tries de Bes, Domè:nec Tarragona i
Juan, Rosa Moreno i Sànchez, Maria Angela Joan i
Nicolau, Empar Colon i Bada!, Pasqual Pèrez i Navarro, Josefa Bailèn i Garcia, Trinitat Teruel i OJivé,
Josep Vuñuales i Orús, Antoni Garcia i Gonzàlez, Autoni Sorroche i Lòpez, Robert Rico i Esteve, Lluís
Campeuy i Matamala, Serafí Guillué i Garzo, Adelaida
Nuero i 1\Iedrauo, Genar Eufedaque i Clavero, Domènec Marco del Cacbo, Vicenç Lluch i Villarroya, Rufí
Ochotorena i Sàuchez, Rafael Díaz i Fernàndez, Jaume
Guzman i Navarro, Anton Jnès i Sànchez, Anton Abad
i Mur, Maria Iuès Estebau i Kansan~, Antoni Hurtado
i Puig, Llnfs Mayné i Bachs, Joaqtúm Maña i Alconerro, Vicenç Santaroans i Baldelló, Joan Guijarro i
Roja, Miquel Lòpez i Sabaté, i Clara Artés i Fernàndez.
- Donar d'alta al Padró d'habitants vigent Josep
Meler i Ferrer, Josefa Macià i Vidal, Juli Montfort i
Dclmas, Ramon Gutièrrez i A.lonso1 Isidre Anglada i
Solé, Juli Avilés i I.eal, Pere Guinart i CarboneU, Artur Alvarcz i Bertran, Salvador Guasch i Oliver, Manuel Boira i Jaime, Josep Vilas i Gaya 1 Emili Valenzuela i Royo, Valer Navarro i Redó, Artur Mateos i
Verdaguer, i Miquel Santiago i Moronta.
- Donar de baL"\':a al Padró d'habitants ,-igent 11aria del Pilar Borràs i Coma, Enric Esbert i Fontauet,
Evarist Colomé i Borrell, Andreu Sallent i Martí, Vicenç Tomàs i Gòmez, Joan Lòpez i Aragonès, Pompeu
Vidal i .Moliné, Francesc Oliver i Florit, Joan Masó i
Pèrez Cabrero, Josep Blanch i Pla, Xavier Flaquer i
Jubany, Alexandre Aulés, Pietat Miralles i Escrich,
Ferran Sala i .Masdéu, Joan Vert i Sastre, A.delina Ràfols i Riera, Lluís Martfn i Mènclez, Maria Ripoll i
Sclleuer, Josep Visús i Sanclimente, Nemesi Mitjans
i Mitjans, Angel Gamon i Aguiló, Rufí Langa i Martlnez, Antoni Alsiua i Jané, Josep Délt i Feliu, Sebastià Ayter i Roig, Francesc Castelló i Juan, Pere Hcrnàndez i Cànovas, Joaquim Font i Plantada i Aütou
Moragues i Cabot.
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Nadal i Pasqua, en Ja que reclama contra l'aplicació
de la taxa sobre Matèries alimentoses en l'exerció
del 1932.
PLUS VALUA

Desestimar les instàncies de Joan l\1.& Cahissa, August Castro, Ferran Rivière, Joan Anís, Pere Ricart,
Andreu Serarols, Eudald Casadesús, Antoni Trujols i
Joaqttim Raig, en les que formulen reclamacions relacionades amb l'arbitri de plus vàlua.
-Fixar les quotes que segueixen:
De 233'90 ptes., per la transmissió d'un immoble
situat al carrer de Claravall, a favor d'Antoni Boronat
i Reruet i Júlia Sanabra i Colet.
Dc 563'95 ptes., per la transmissió~ a Joan Brunet i
Laby, del terreny situat al carrer de Palma de Montjuïc.
De 2,o36'so ptes., per la transmissió a Amadeu Fàbregas, d'un immoble situat al carrer de BrusseUes,
xamfrà al del Telègraf.
De 6,141'40 ptes., per la transmissió a Pere Tenas i
Torres, de l'immoble n. 0 102 del carrer de Rocafort.
De 1,557'40 ptes., per la transmissió a Josep Maria
Ausió i Jordan, d'un immoble situat al carrer de Vallespir.
Declarar fermes i definitives les quotes provisic>nahnent liquidades per la transmissió de domini a nom
dc Josep Jové i Casas, d'un dels immobles situats a
Sant Martí, i sense increment de llur porció vial.
- Rectificar d'ofici la cabuda superficial de l'immoble objecte de 1'e."\':pedient incoat a nom de Guillem
dc Pallejà i Ferrer-Vidal, i, en conseqüència, assenyalar
a les resnltcs de la nova cabuda superficial.de la finca,
la quota provisional de l'arbitri, i notificar-la a l'interessat, als e(edes procedents, i com a resultat, deixar
sense efecte l'acord municipal del 27 de maig del I9Jl,
i anuJ.Iar el taló de 22.479'40 ptes.
CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Finances
INGRESSOS
A presència 4e les instàncies de Lleonard Ponce,
Isidre Garreta, Josep Gimènez, Antoni Gimènez, Jaume
Batlló, Carme Estatuet, Estanislau Herraiz, Joaquim
Rosés i Josep Canal, establir qtúoscos de segona classe,
destinats :t la '\'enda de dtaris, als carrers de Luchana,
davant del n. o 6¡; Borrell i Aragó; París, xamfrà al
dc Calàbria; Plaça d~ Joanic.; Còrsega, 1 ~~mfrà al ~e
Balmes¡ Paris, xamfra a la Rtera de Magona; Passetg
de Maragall i Plaça del General Magaz ; Mallorca, davant del n.o 270, i Diputació, t-nfront del n. 0 412, i disposar que es procedeixi a i'adjudicació dels referits
quioscos mitjançant subltasta al més-dient.
- Desestimar la instància de Sebastià Mttrtra i Cu·
quet, propietari d'una casa-torre situada al carrer dc
Francesc Alegl"e, en la qual recla-ma conti-a l'exacció,
amb referència a l'exercici del 1932, de la quota dc 336
pessetes, en concepte de taxa per reconstrucció i conservació de paviments.
- Desestimar la instància d'Edmon Mira, torronaire que ven al portal de Ja casa n. 0 33 de la Ronda
dc Sant Antoni dnrant les temporades de les festes de

Accedir a la petició de les germanes Neus i Josepa
Folch, propietàries de la finca n. 0 34 del carrer de Coroleu, en la que reclamen contra la quota que els ha
estat líquidada en concepte de contribució especial de
millores, per les obres de construcció de la claveguera
al carrer de Montsec:, i en conseqüència, retornar a les
referides gennanes les 103'75 ptes. pagades per les obres
de 1'escomesa a la claveguera del carrer de Coroleu,
amb càrrec a la consignació del cap. XIX, article únic,
del vigent Pressupost.
-Accedir a la petició d'Antoni Roca, Artur Lucas,
Deogràcies Alavcdra, Cecili Sorra, Vicenta Franch,
Neus Vila, Manuel Simon, Agustí Pubill, Eulàlia· Dranquet, Angela Pujadas, Filomena Borrell, Josepa Mitjavila, Rosn Casanovas, Pere Borràs, Enric Ibarra, Lluís
i Antoni Quivent, Gabriel Ribera, Ramon Alavedra,
Rossend Nicolau, Vicenç Tatragó, Miquel Darceló, Ciril
Prats, ]oall Martí, Ànicet Breu, Francesc Trull, Francesc Pons, Valentí Escardivol í Paulina í Teresa Torres,
tot¡; ells propietaris de finques sites al carrer d'Amilcar,
afectades de contribució especial de millores per les
cbrcs de construcció de la claveguera a l'esmentat carrer 1 en Ja que demanen la de\'oluci6 de les quantitats
pagades d'excés pel referit concepte i obra.
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· - Accedir a la reclamació formulada per Narcisa
.\mig6, tutora dels menors Arcadi, Heribert i Ramon
Vilalt.a, propietaris de l¡t finca n. 0 66 de la Rambla de
Volart, cu la que manifesta que ,.a fet· efectiva a l'Agència Executiva la quantitat de 005'04 ptes., o sigui
l'import del taló de 494'20 ptes., i ultra els corresponents recàrrecs, malgrat ba,·er sollicitat d'aquest Municipi el pagament de l'esmentat taló, amb un descompte del 6 per 100, en concepte de prompte pagament, qual cosa va ésser-li concedida per acord del 26
d'agost d'enguany, i retornar a l'interessada Ja quantitat dc 142'49 ptcs., o sigui la s11rua de no'84 ptc~.
pagades indegudament a l'Agència Executiva, més le8
31 '6s ptcs., import del 6 per 100 que li fou concedit per
I' Ajuntament.
- En resposta a l'ofici pel qual el Consorci de la
Zona Franca reclama l'exempció de Ja quota de pessetes 279' 19, que li Cou imposada en el repartiment muti,•at per la construcció dc l'empedrat de la carretera
dc Can Tunis, denegar la susdita e:\:empció, per tal com
la seva personalitat jurídica perfecta és independent
de la dc l'Ajuntament, i no es troba compresa entre
Ics exceptuades a contribuir, sense que pugui ésser
confosa la propietat de la finca amb el dret real de
reversió que a favor de la 1Iunicipalitat pugui afectar-la.

SOLARS
Donar de baixa del Padró de l'arbitri sobre solars,
els que segueixen :
El n. 0 49 del carrer de la Diputació, de Rossend
Maragall i ttn sense níuncro situat al carrer del Taquígraf Gar.riía, de Teresa Castellví i el n.• 261 del de
Viladomat, üe Joan Dclgado i Grau; el n.• 27 del Passatge dc Piqué, d'Ignasi Cartoxà ¡ els n.~ 34 i 36 del
de Martine~r. ue la Rosa, de Concepció 1\lata i Duran i
el n. 0 12 del carrer de Ruiz d'A.lda, d'A_ntoni Cabestany i el n.• 64 del de Rossend Arús, de Sah·ador Samper i Fos i un sense número situat a l'Avinguda del l4
d'abril, dc Dolors Llavallol; els n.• 81 i 83 del de Castillcjos, clc 1\laria Pons; i el n. 0 61 del de Jaume Piquet,
d'Ernest Antonietti.
- Desestimar la petició de baixa demanada per
Carme Casallacbs, i rectificar la valoració en el Padró
dc l'arbitri sobre solars edificables del solar situat al
t'arrer dc \ïllarroel, n. 0 145-147, des del I.' dc gener
del 19$3 1 assignant el preu de 4'50 ptes. el pam quadrat
en lloc de s'so que havia estat fixat.

F oment
OBRES Pt''ULlQUES
Destinar els crt•dits que segueixen :
Dc soo ptcs., que es posarà a disposició del Negociat
tic .Mnjordomia i. Compres, per al sen·ei de netcjn dc les
clcpcudt-m·ics dc Ja Comi:;sió i Secció de Foment chuant.
el primer t.rime!'ltre d'enguany;· s uma, Ja referida, que
s'aplicarà a la part. 139 del Pressupost del 1933.
De 273'24 ptcs.,.que es posar-à a disposició clel Negociat dc Majordomia i Compres, i s'aplicar~ a la partida 139 del vigent Pressupost, per al servei de neteja
clcls locals i dependències que ocupa Ja Sots-Direcció
dlEnginyeria Industrial.

De 170 ptes., que es posarà a disposició del Negociat
de Majordomia i Compres, i s'aplicarà a la part. 139
del Presupost del 1933, per al servei de neteja de l'A·
gtttpació primera dels Serveis Tècnics.
De 140 ptes., que es posarà a disposició del Negociat
de Majordomia i Compres, per al servei de neteja dels
locals i dependències que ocupa l'Agrupació vuitena,
durant el primer trimestre d'enguany; suma, la referida, que s'aplicarà a la part. 139 del vigent Pressupost.
De 4,000 ptcs., qttc s'aplicarà a la pati:. 86b del Pressupost del 1933, per a procedir a la pràctica de reparacions i recanvis a les instaUacions de calefacció central per olis pesats que existei.....eu a diferents dependències rnl.lnicipals.
- Encarregar a Salvador CorominaJ per la quantitat dc 683'90 ptes., que s'aplicarà a la part. 88, sec~ió quarta 'lc! Pressupost extraordinari refós, la installació dc sis làmpares de so bugies al carrer de Melcior
dc Palau, entre els de Comtes de Bell-lloch i Santa Caterina i entre el Torrs:nt dc Perales i la Riera d'Escudé.
.....:... Procedir al que segueix :
A la instaJ.Iació d'una font pública al carrer de Pelfort, de la barriada de VaUddrera, i dotar-la d'un míuim diari dc 2,000 litres d'aigua de la Societat General
d'Aigües de Barcelona, al preu de I pta. el metre cúbic;
satisfer a aquesta societat, mensualment, la quantitat
de 4'so ptes., pel lloguer del comptador i reparació del
ramal, i destinar, per les despeses que ocasioni la referida instanoció, la quantitat de 4,022'65 ptes., que s'aplicarà a la part. 10, secció primera, del Pressupost
refós de l'any 1932.
A Ja inslal·lació d'tm tímbre al despatx de la Direcció dc l'Escola de la Farigqla, per la quantitat de pessetes 43 'GI ptes., que s'aplicarà a la part. 86b del Pressttpost dc 1933.
A l'adquisició d'una taula-bàscula per a màquina d'escriHre, amb quatre calaixos i tauleta mòbll, i una cadira giratòria, amb destinació al servei de la Sots-Direcció dc Vialitat, Transports i Salubr_itat, i aplicar la
despesa a la part. 396a del Pressupost de 1933.
- Abonar, amb càrrec a la part. 400 del Pressupost
de l'any 1933, per terceres parts, al conservador de Monmuents Josep Pagès i Horta, la quantitat de soo pessetes, que ~s la que li correspon percebre durant el
trimestre d'enguany.
- Lliurar al cap del ~egociat de ~Iajordomia i Compre!', i a disposició de l'enginyer encarregat dels Tallers Municipals, la quantitat de 2,000 ptes., que s'aplicarà a la part. 86b del Pressupost del 1933, per tal d'adquirir els materials urgents que calguin per al servei
dc conservació i reparació de les instaUacions de lhun,
força, ventil~ació, calefacció i timbres de les dependències municipals.
- Aprovar l'acta de la subhasta relativa al sublllinistrament de ~81 metres cúbics 9S4 decímetres cúbics dc pedra per a formigó mosaic, convertint en definitiva. l'adjudicació provisional feta a favor de la Cooperativa Productora de Pedra de Caldes de Montbui,
pet· Ja quantitat de 21,327'89 ptes., que s'aplicarà a la
part. 409 clcl Pressupost del 193'2.
- ne conformitat amb al que interessa el Patronat
dc la Rambla de les Flors, el qual fa seva la proposta
Jcl Jurat corresponent, destinar la quantitat de s,ooo
pessetes a qul: aproximadament ascendirà la construcció del clos models dc parades de venda de flors, els
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_quals s'iristallaran pro'\.;sòriameut, i cotn a mida d'assaig, als llocs cle venda actualment vacants, per tal
que, com a resultat de la prova que amb tal construcció es persegueix, es pugui resoldre respecte al tipus
definitiu de parada a adoptar per a l'embelliment de
la Rambla esmentada, els quals models han estat presentats pels organismes S. A. T. C. P. :\. C. i Foment
de les Arts DecoratiYcs ; i aplicar aquella despesa a la
partida 395c del vigent Pressupost del 1933.
- Aprovar l'acta de la subhasta relath·a al subministrament de 50'994 ones de betum asfàltic per a emprar-lo en obres de pavimentació, i convertir en definibva l'adjudicació provisional feta a favor de Josep
S. Echegaray Castro per la quantitat de 17,394'05 ptes.,
que s'aplicarà a la part. 409 del Pressupost del 1932.
- Abonar a la "Companyia Barcelonesa d 'Electricitat, S. A., la quantitat de 555'50 ptes., com a resta
pendent d'amortització de les instaUacions que servien
per al subministrament al Centre de Desinfecció del
carrer de Llull, n. 0 8, avui enderrocat; i aplicar l'import alludit a la part. 86a del Pressupost del 1933.
- Destinar la quantitat de 461'81 ptes., per a l'oportú abonament dels 6 metres cúbics amb 173 metres
cúbics de pedra per a !ormigó mosaic dipositats als
magatzems municipals per la Cooperativa.·Productora
de Pedra de Caldes de Montbui, o sia 1'excés dels 125
metres cúbics amb 313 metres cúbics el subministrament dels quals fou adjudicat, mitjançant concurs, a
l'esmentada Cooperati\·a, per acord del 9 de desembre
del 1931, i aplicar la despesa a la part. 409 del Pressupost del 1933.
- Lliurar al Negociat de :\Iajordomia i Compres, a
disposició del cap del Sen·ei de Fonts ·Mecàniques, la
quantitat de 7,500 ptes., la inversió de la qual haurà
d'ésser oportunament justificada, per a atendre, durant
el primer trimestre del 1'933, el servei d'entreteniment
i consel"vació de les fonts mecàniques inta1lades a la
Plaça d'Espanya, Plaça de Catalunya, i en altres indrets de la ciutat, i aplicar la despesa a la part. 404
del Pressupost del 1933.
- Accedir a la petició de Joaquim de Muntaner í
Malató, per tal que se l'autoritzi per a vendre la ploma
d'aigua de Montcada que figura com a dotació de la
casa n. 0 83 del carrer de l'Hospital i n. 0 2 del de Robador, a favor de Joaquim Salvador, per ésser destinada
a la casa de propietat del darrer, situada al ¡:¡.o 17 del
carrer Nou de la Ra1ubla, mitjançant, però, que una
vegada realitzada la venda, s'obligui al comprador a
elevar la ploma d'aigua en qüestió a la mà.xima pressió,
previ el pagament dels drets corresponents.
- Lliurar al cap del Negociat de Majordomia i Compres, i a disposició del sots-director d'Enginyeria Industrial, la quantitat de 2,000 ptes., per a atendre el
servei de taxis que utilitza el personal fact.rltatiu dels
Serteis T(>cuics Municipals; i aplic:u la despesa a
1~ part. 150 del Pressupost del 1933·

OBRES PARTICULARS
Reiterar al propietari de l'estab.limellt de banys del
carrer de Wifrcd, n. 0 S, l'ordre que li fou comunicada
·p erquè dintre el termini de trenta dies elevi la xemeneia que hi té instaUada.
. - En mèrits de la reclamació formulada pels esta-
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dants de les cases n.• 55 del carrer del Portal Nou i 20
del de Cortines, ordenar a la societat Serra Juan i C. que,
dins el termini de trenta dies, procedeixi a retirar de
la paret ll}itgera del local de la primera dc les susdites
cases el mot.Jr i transmissió que hi té encastats, i els
instaUi de conformitat amb el que disposen les Ordenances .Municipals.
- Atorgar a Josep S. Baltà i :\Iartí una pròrroga
d'un any a la vig~ncia del permís que li fou concedit
per addicionar lre~ pisos, i Ull altre damunt dd terrat,
a la casa n. 0 17 clel carrer de Verdi.

EXTINCTú D'lNC'ENDIS I SALVAMENTH

Adquirir. de la casa comercial Vacum Oil Co, tres
barrils d'oli per al servei dels útils i automòbils del
Cos de Bombers, pel preu total de 2,233'8o ptes., que
s'aplicarà a la part. 8o cl7l \'igent Pressupost.

Cultura
Aprovar el compte justificat del director de l'~sco1a
Municipal de Sords-muts, relatiu a la inversió de la
quantitat de 250 ptes. que li fou lliurada per atendre-hi
les despeses de 1naterial i neteja.
- Donar l'apròvació als comptes justificats, degudament conformats, examinats 1 censurats per Intervenció :Municipal, dels directors de les Escoles Complementàries d'Oficis dels Districtes \"li i VIII, relatius
a la inYersió de les quantitats de 500 ptes. a cada u d'ells.
que foren lliurades per a atendre-hi les despeses de
material i neteja.
' - Adjudicar per la quantitat de 5,650 ptes., a Sal·
vador Coromh1as, els treballs d'instaHació elèctrica al
que fou Pavelló de Suècia a l'Exposició de Montjuïc,
traslladat i muntat a la ciutat de Berga, per intal·lar-bi
una Colònia Escolar Pem1anent, i aplicar la despesa a
Ja part. g6, secció quarta, del Pressupost extraordinari
refós del 1932. (Votà en contra, quant a la consignació,
la Minoria regionalista.)
- Aprovar l'acta de recepció provisional relativa a
les obres de muntatge i instaJ.laci6 a la ciutat Q.e Berga
del que fou Pavelló de S1tè-cia a l'Exposició de Montjuïc, i al qual s'instaUarà una Colònia Escolar Permanent, obres que varen ésser adjudicades a Esteve Daura
i llotey.
- Atesa Ja instància de Maria Barrientos, fundadora del premi del seu nom, destinat a subvenir una
beca per a estudis musicals a !"estranger, que ve concedint-se des del 1927, i de conformitat _amb l'informe de
l'Escola Municipal de Música, per tal d'introduir al
regisme de concessió les modificacions suggerides perla pràctica, a l'objecte d'assolir el millor profit dels
alludits estudis, aprovar les bases que regularan les
succesives condicious òe l'esmentat premi.
- Trobant-sc el professor de la Banda Muuicipal
Lluis Saludas i Fullat impossibilitat de seguir ate11ent·
el càrrec a causa de la malaltia mental que ha
obligat la seva reclusió al ~Iauicou1i de Sa11l Andreu,
eu mèrits de la qua] el Consistori w1 acordar subvenir
la seva estada a l'estahlimeut de referència, donar-lo de
bai.'ffi, a totS el efeètes, de J'atludit càrrec, peT Ut> pn>-
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cedir concessió de drets passius, per no comptar amb els
anys de servei necessaris, que la '"acant es proveeixi
oportunament, de conformitat amb els preceptes reglamentaris.
- Atesa la necessitat de procedir a l'execució d'obres
complementàries a la construcció de l'edifici i anexos
de Ja Colònia Escolar Pennanent de Berga, que, segons
informe, projecte i pressupost de l'arquitecte encarregat de l'Agrupació vuitena dels Serveis Tècnics, han de
consi!;tir en el moviment de terres i llur consoliòació nc·
cessaris per preparar la urbanització i la deguda utilització escolar dels terrenys d'emplaçament de Ja Colònia,
però assenyalant la urgència de la seva realització, per
tal de poder procedir, en època favorable, a la pl¡llltaci6
de l'arbrat i jardineria i a l'establiment de la Colònia Escolar, donant al referit informe el caràcter d'expedient
sumari, aprovar els esmentats projecte i pressupost de
les obres de referència, les quals seran executades per
Edificis i Construccions, adjudicatari de la construcció
de l'edifici i anexos, per acord del 27 d'abril darrer,
i aplicar llur import, de 42,131 ptes., a la part. I."',
secció primera, del Pressupost extraordinari refós.
(Votà en contra, quant a la consignació, la Minotia regionalista.)

Eixampla
OBRES PúBLIQUES

I

Desestimar la instància de Josep Domínguez i Miralles i altres, de cessió del terrenys vials afectats per
l'obertura dels carrers d'Aii-Bey, Auziàs March, Avinguda del 14 d'abril, n.• 51 i Navas de Tolosa, per ésser
inadmissibles les compensacions que solliciten.
- Incoar expedient cl~expropiació de la finca propietat de Ramon Boix, emp1açada a l'encreuement dels
carrers de Còrcega i Sicília, en la part aiectada per
l'obertura dels dits carrers, i requerir el dit senyor perquè presenti, dintre el termini de vuit elies, una Se!lZilla
proposició de preu.
- Desestimar la instància d'Enric Zoeller i de Vissel, relativa a l'expropiació de terrenys afectats pels
carrers de Concepció Arenal, Bach de Roda i Joan
Buscà.
- Desestimar la reclamació produïda per Raquel
Pujalt, telativa a Ja indemnit2ació dels terrenys viaJs
cedits pel seu pare Lluís Pujalt, per a l'obertura del
carrer de Balmes.
- Adjudicar a Feliu <~rau i l3atet l'enderrocament
de la finca n. 0 172 de la Travessera, expropiada per l'Ajuntament per a donar lloc a l'eixamplament de l'esmentada via, per la quantitat de 300 ptes., a canvi de
quedar de Ja seva propietat tots els materials existents
en la finca.
- Encarregar el que segueix:
A Joan Llobet i Farré, l'execució de les obres d'explanació i col·locació de bordons al carrer de Nàpols,
entre els de Pare Claret i Travessera, per la quantitat
dl! u,890 ptes., que s'aplicarà a la part. 103 del vigent
Pressupost d'Eixampla.
A la Societat Cooperativa El Nivell, l'execució de
les obres de coJ.Iocació de bordons i construcció dels
ferms de macadam ordinari a l'encreuement dels carrers
de Padilla i Enna amb l'Avinguda del Bogatell, per la
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quantitat de li,3ïO ptes., que s'aplicarà a la part. 103
del vigent Pressupost d'Eixampla.
A l'Electricista Catalana, S. A., l'execució dels treballs necessaris per a la instaJ.lació de l'enllumenat al
Passeig de la Sagrada Famflia, per la quantitat de pessetes ¡o7'85 que s'aplicarà a la part. 47 del vigent
PressuJ.>ost d 'Ei.,ampla.
A Albert Batalla, l'execució de les obres de construcció de clavegueres a1s caners 1\Ieriadà i Amigó,
des del Rec Comtal fius al carrer de la Sèquia, per la
qttantitat de n ,86,3 ptes., que s'aplicarà a Ja part. 103
del vigent Pressupost d'Eixampla.
.
A Josep Oms, els treballs necessaris per a completar
la reparació dc Ja caldera de la trepitjadora n.• 4 que
s'utilitza pel Serveis Vials d'Eixampla, per la quantitat de 1,745 ptes., que s'aplicarà a la part. g8 del vigent
Pressupost d'Eixampla.
A Jaume Serrano, de la Sastreria Elegant Stile, el
subministrament de sis vestits d'u]!iforme per al personal que presta servei d'ordenança a les Oficines d'Eixampla, per la quantitat de 552 ptes., qué s'aplicarà
a la part. 64 del vigent Pressupost d'Eixampla.
- Procedir al que tot seguit es relaciona :
A Ja instaUació d'una làmpara de 50 bugies amb
braç a la paret al carrer de Santa Petronella, per la
quantitat de 95'36 ptes., que s'aplicarà a la part. 47
del vigent Pressupost.
A la instal~ació d'una làmpara de 300 bugies amb
braç de ferro, i canviar cent làmpares per altres de
200 bugies, a Ja Plaça del Doctor Serrat, per la quantitat de r8r'36 ptes., que s'aplicarà a la part. 47 del vigent P1·essupost d'Eixampla.
- Comunicar al Jutjat d'Instrucció n.o 4 que aquest
Municipi es dó11a per assabentat de l'advertència del
sttmari que intrueix per danys causat<> a un aparell
dc I 'enlhuneJ,at públic emplaçat en l'A vinguda çle Mistral, amb motiu d'una topada d'un autocamió, i que
llur vàlua ascendeix a la suma de 46o'90 ptes.
- Aprovar la certificació relativa a les obres de reconstrucció dels paviments especials destruïts en diversos carrers de l'Eixampla per la Catalana de Gas i Electricitat, a'mb motiu dc la reparació i conservació de les
seves xarxes de canalitzacions, i abonar al contractista
Cobertes i Teulades, S. A., que ha portat a cap la construcció dels dits paviments, la quantitat de 399'21 ptes.,
amb càrrec a Fons especials.
- Posar a disposició de la Majordomia M:unicip~l,
per Ja quantitat de 8so ptes., que s'aplicarà a la partida 43 del ngent Pressupost d'Eixampla, per tal d'atendre al pagament de les despeses necessàries per a
la neteja dels locals destiuats a les oficines d'Eixampla.
- Aprovar el compte de s'so ptes., relatiu a l'aigua
subministrada durant el mes de UO\embre del 1932 a
la fima 11.9 172 de la Travessera, expropiada per l'A·
juntament per a la completa obertura d'aquesta via, i
abonar a la Societat General qe Aigües de Barcelona
l'import del dit compte, amb càrrec a la part. 85 del
Pressupost cl'Eh:ampla vigent.
- - Adquirir pel preu de 4,~66' 1 6 ptes., d'Enric Estorell i Galtés, el terreny que cal per a vial del caner
de Còrsega, en l'illa que formen els carrers d'Entença,
Indústria, Vin P i Còrsega.
- Encarregar pel preu de 1,719'9ï ptes., que s'aplicarà a la part. 103 del vigent Pressupost d'Eixanipla,
ni contractista Agustí Aura i Mauri, adjudicatari de les
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obres d'e.'tplanació i col:locació de bordons del carrer
d 'Entença, entre. els dc Roselló i Paris, la construcció
de la nova part de tancament a la nova línia de la propietat del senyor Estorcb, que li quedarà després de
cedit el tros de terreny que calgui per a vial del carrer
de Còrsega, acceptar del senyor Estorch la cessió que fa
de la quantitat de 307'62 ptes., diferència de \'alor entre
el terreny que ell cedeix a l'Ajuntameu t i el que adquireix.
OBRES PARTICULA RS
Ordenar el que segueix :
A la Nova Constructora , que doni c:omplimeut a l'acord pel qual se li manà la legalització d'un cobert
0
construït sense permls al carrer d'Amposta, u. 38, ·i
imposarli una maita dc so ptes.
A Vi.::eaç Pardo, que doni compliment a l'acord pel
qual se'l rcqucri que presentés plans de la comisa construïda al Teatre Còmic, situat al carrer Francesc Layret, i ímposar-li una multa de so ptes.
A .Maria Carbonell, que doni compliment a l'acord
pel qual se'l requerí que demanés la legalització d'unes
obres fetes sense permís a la casa 11.0 37 del carrer de
Salvà, i imposarli nua multa de so ptes.
A Rjcard Falguera, que demani Ja legalització de
les obres fetes sense permis a la casa n.o 59 dc l'Avinguda de Francesc Mistral, i imposar-li uua multa de
so pessetes.
A Josep Gausachs, que demani la legalització de les
obres realtt?..ades sense permís a la casa n.o 8 del carrer
de P ujades, i imposar-li una multa de so ptes.
A Jaume Marís, que so1liciti la legalització d'un
clavegueró construït sense permís a la casa n. 0 16 del
c-an-er de la Sagrera, i imposar-li una multa de so ptes.
A Antoni TorreU, que soUiciti la legalit?..ació d'una
casa que ba construït al carrer de la Independènc ia,
n.• 314, i imposar-li una multa de so ptes.
Al llogater de la casa n." 18 del carrer de Gelabert,
que demani Ja legalit?..ació del cobert que hi ba construït sense periiÚs, i imposar-li una multa de so ptes.
A l'Empresa Construccion s Pla, que demani la legalització de dos coberts construïts sense permís, i imposar-li una multa dc so ptes.
A Antoni Abal, que demani la legalització de les
obres que ha realitzat sense permfs a la casa n. 0 15 i
17 del carrer de França, i imposar-li una multa de so
pessetes.
A Francesc Capella, que presenti nous plans de les
obres practicades a un cobert de la fàbrica emplaçada
al carrer del Carmel, 11.0 6, i imposar-li una multa de
so pessetes.
A Isidre Casca, que procedeixi a l'enderrocam ent
d'una planta baixa que ba construïl al Torrent Mantega, i imposar-li una multa de so ptes.
A Emili Llonchs, que solliciti la legalització de les
obres practicades sense permís a la casa n.o 376 del
carrer de Coello, i imposar-li una mula de so ptes.
A Josep Agustí, que demani la legalització de les
obres fetes a la casa n. 0 41 del carrer de Manso, i imposar-li una multa de 50 ptes.
A Eudald Soler, que soRiciti la legalització de les
obres practicades sense P.ermís a la casa n. 0 63 del carrer de Viladamat, i imp.osar-li tu1a multa de so ptes.
- Denegar a Ricard Margarit, co1u a representant
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legal que és de la Catalana de Gas i Electricitat, el
permís que té demanat per a reconstruir un cobert
emplaçat a la finca que la societat esmentada posseeix
al carrer del Taulat.
- Concedir permís n Lluis Gallou per a llogar la ·
casa u.• 88 del carrer de Diputació.
- Autoritzar Josep .i\lartí per llogar la casa construïda al carrer de la Indústria, n. 0 257.
::- Concedir ~utorítzació a Ramon Falcó per a llogar
0
Ull cobert construït al carrer de Cnstillejos, D. 250.
casa núla
llogar
per
lglésias
Jaume
- Autoritzar
mero 10 de la Plaça de les Glòries Catalanes.
- Concedir a Pere Mach i Casas, com a president
i representant legal dc Ja Cooperativa de funcionaris
públics per a la construcció de cascs barates, permfs
pt:r a construir vint-i-sis cases barates a un Passatge
emplaçat entre els cauers O i Joan de Garay.
ESTADíSTI CA, l,ERSON.\L I ARXIU
Jubilar el peó. caminer d'Eixampla Joan 1\Ianuel
Royo i A11drés an1b l'haver passiu anual de 2,on'2o
pessetes; el zelador de Demarcació Pere Ferran i Freixa, au1b 2,704; i els zeladors de Zona Jaume Espasa i
Segrià i Anton Gimeno i Aznar, amb 2,537'6o, i aplicar
aquestes despeses a la part. J.a del vigent Pressupost.
- Abonar per parts iguals, als gern1ans Josep, Floreuci i Antònia Aguilar i Bofarull, la paga del mes
d'agost proppassat, devcngada pel seu pare, el zelador
de Demarcació d'Eixampla Josep Aguilar i Amorós,
i una altra mensualitat en concepte de paga de gràcia, i
aplicar la mensualitat amb càrrec a Fons especials,
i la de gràcia, amb càrrec a la part. 2.• del vigent Pressupost d'Eixampla.
- Incoar expedient de jubilació per impossibilita t
ffsica, als zeladors de Zona de la Via Pública d'Eixamria, Salvador Allosa i Ramon i Josep Dom.ingo i Ferrer.
- Desestimar la instància de 1\Iercè Aymar i Borri,
en nom propi i en representació de les seves germanes
Dolors i Antònia, sol-licitant pensió amb motil1 de Ja
defunció del sen germà, l'auxiliar jubilat d'Eixampla
Agusti Aymar, per no ésser procedent; abonar a les
dites senyores per parts iguals, Ja paga del mes en què
mori el seu germà i una altra mensualitat per via de
gràcia, i aplicar la mensualitat amb càrrec a Fons especials, i la de gràcia, amb càrrec a Ja part. 2.a del vigent Pressupost d'Eixampla.
CONTRIBUC IONS
Atorgar, des del x.r de gener, Ja baixa del recàrrec
extraordinar i del 4 per roo que s'ha vingut satisfent
durant mé~ de vint-i-cinc anys pels següents immobles,
inscrits àl Registre fiscal amb el nombres i non1s que
es consignen : Casa n. 0 35 de la Plaça de Letamendi,
n. 0 128g5, Dolors Gelaber Oliva; n. 0 68, abans 82, del
carrer de Cabañes, n.• 17.15. Josep Escardíbul i Murtà;
n.• 63-65 del del Roser, u,• 8o43, Maximl Fernàodez i
Santos; 11.0 32, abans :¡8, del de Salvà, n. o 8213, Antoni
Na;arra i Climent i Hereus de Josep Biguer i Làzaro;
n.o 144, ...abans 168, del ::\'ou de Ja Rambla, n.• 2836,
1\lercè Garí i Gimeno; 11.0 146, abans 170, del propi
carrer, n.o 283;, ·Mercè Gari i Gimeno; n.• 17 del Pas-
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satge de Ratés, n.o 5591, Joan Solé i Fortuny; n.o 33-35,
abans 35-41, del dc Cabañes, n.• 1684, Antoni Navarra
i Climent; n. 0 Ss, abans 79, del de Blasco de Garay,
n. 0 10557, Angel, Assumpció i Filomena Ribas i Julià;
comunicar aquest acord a l'Administ ració de Rendes
Públiques de Barcelona, perquè procedeixi a anotar les
baixes esmentad~s, per tal que produeixi llurs efectes
a partir del citat dia; i als fins procedents , acceptar
la cessió o renúncia que fan els peticionari s, a faYor
dc l'Ajuntame nt, de les quantitats satisfetes pel referit
recitrrec que excedei~iu del període de viut-i-cinc anys.
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d'apreci, donar v-ista d'aquest als esmentats propietaris, perquè manifestin si l'accepten o ~I refusen.

Propo sicion s

S'apronre n les següents, signades pels ciutadans
que s'hi consigneu :
Del senyor Yilalta, interessant que sia prCS<l; en coosidcmció la petició dc l'Associaci p Instructiva d'Obrers
i Empleats de l'Ajllntam enl; que es faculti l'Alcaldia perquè, a petició de l'Associaci ó esmentada , i amb
la conformita t signada pels interessats , pugui ordenar
a la Pagaduria Municipal la retenció de qltantitats destinades a l'extinció de préstecs efectuats per la referida
e11t1tat als seus socis, amb el sol tràmit, per part de
Adquitir amb destinació al Negociat d'Estadisti ca
l'Alcaldia, d'assabent ar l'Ajuntame nt de les retencions
de ProveïmeJ1ts, una tnàquina d'esctiure, carro llarg,
ordenades.
dc Ja Casa Undenvood , pet la c1ua.utitat dc I,ï62'5o pesUels senyors Ollé, Salvat, nausili i Vilalta, perquè,
setes, que s'aplicarà a la part. 143 del Pressupost de
a l'igual que s'havia fet anys enrera pels Ajuntamen ts
l'any I9J.3·
anteriors a l'auy 1923, es couccueixi al personal que
- Accedir a la petició del president de 1'Associació
constitueix , amb caràcter permanent , la taula de les
General dc Cansalader s de Barcelona, perquè s'autoritzi
sessions consistoria ls, i que es detalla en relació adjunta
el seu soci Antoni Sau vicens Capmajó per matar bestiar
a Ja present proposició, una gratificació equivalent a
porquí, per no sobrepujar el nombre de caps del dit
un tant alçat pet· cada una cle les celebrades per l' Ajunbestiar a què té dret 1':\ssociació esmentada , per tenir
tament durant l'any que està finit, de la quantitat que
constituït a la Caixa Municipal, al tal cft>cte, un dipòper a cada funcionari es detalla en aquella relació;
sit de IO,OO) ptes.
que es posi a la disposició de l'A.lcaldia la quantitat de
- Traspasar a favor de Natàlia Mat·tinez i Puig,
1,000 ptcs. per a dislribuir eutrc el personal adscrit al
menor d'edat, el lloc n.o 95 del Mercat de la Concepció,
Negociat d'Actes anotat en la seva llista, la distribudestinat a la venda de \'cdella, del qual era concessioció de la qual es portarà a terme mitjançant informe
nària Ja seva avui difunta àvia, Emilia Suüé i Casadel senyor Secretari de l'Ajuntam ent; que es posi a
navas.
la disposició de l'Alcaldia la quantitat de 3,000 ptes.,
- Atorgar el traspàs, a favor de Tarsil Manuel i
per a distribuir entre el personal de la seva Secretaria
Bautista, del lloc n." 444 de Ja Revenedor ia Central,
i el de la de l'Ajuntame nt que presta auxili a Actes
destinat a la venda el 'ous, del qual era concession ària
en el dia de Ja sessió (això també mitjançant informe
la seva avui difunta esposa, Maria Fuster i Pellicer.
del seuy'or Secretari dc l'Ajuntam ent); que per a pagar
les bonificacions que es dei_xeu consignade s, totes elles
per treballs c~traordinaris, es destini la quantitat de
1.1,6oo ptes., amb càrrec a la c,o nsign,a ci6 global de l'article x.r del cap. VI del vigent Pressupost , segons informe
de l'intervento r.
Autorit1.ar l'enginyer cap dc l'Oficina del Pla de
Dels senyors Alomar i Giralt, interessan t que la
la ciutat per confeccionar les nòmines o relacions del
Comissió consistoria l e,oustihtïda per procedir a la 11epersonal que utilitza pels treballs de formació, aixecatcja i embellimen t dc les platges de Barcelona, sigtú
ment i <lelineació del pla de Barcelona, tancant-les el
augmentad a amb el Tinent d'.\lcalde senyor Domènec
dia 20 de cada mes, així com les relacions de despeses
Pla.
dc material emprat al mateix objecte, per tal que la
Del senyor Ulled, perquè siguin cedides gratuïtaltttervenci6 Municipal pugui formular els oport.uns lliument plantes, ramatges i adoruos per al festival que,
raments amb càrrec a les respectives consignaci ons del
amb motiu el~ la festa dels Tres Tombs se celebrarà
Pressupost dc l'Interior de 1932, prorrogat pel prin1er
el proper dissabte, dia z1 de l'actual, al Casino L'Ktrimestre de l'any en curs, quatJ es realitzi el pag-ament,
Jiança, Passeig· del Tdomf, 22 (P. N.) ; i que les des:
tant cle persoua1 com dc material emprats per Ja suspeses de carreteig i collocaci6 siguin per compte de
dita Oficina.
l'Ajuntame nt.
- No trobant acceptable el perjt dc l'Administ ració
Dels senyors Salvat, Ollé i Bausili, interessant que,
l'oferime11t de preu formulat per Ramona Agea i Rumco1u a complimen t dc l'acord consistoria l del 23 de
bau, en nom propi i com a marc. i legal representa nt
dc~embre darrer, referent a la inclusió cle la part. ll4
dels seus fills menors Manuel M.• Lluïsa i Josep Mar:ia
del Pressupo;;t de 1932 en la seYa relació de Resultes,
Abós i Agca, propietaris d'una porció de terreny cm- s'autoritzi la Intervenció
per incloure en aquella relaplaçada al carrer del Dant, pròxima al carter dc les
ció, al capitol de Dcvolucion;;, la quantitat que, de
Ciències, afectat pel Pla d'enllaços de Ja ciutat, i acorconformita t amb les regles complemen tàries del propi
dada en sessió de 6 de juliol de l'any passat l'exproPressupost , s~brepassi a la consignada en Ja partida
piació, i formulada pel dit perit el correspone nt full
esmentada.
R~gidors

Prove ïment s

Urban ització i Refor ma

.

.

Alcaldia
'r

.A,ssumptes de caràcter reglan1entari que ban estat
aprovats per l'Alcaldia, en virtut d'acord pres per
l'AjuntameJtt el dia 24 d'abril de 1931.

Foment
OBRES PARTICULARS

•

'~

Aotrgar els pern1isos que segueixen:
A Jaume Pullés, per a construir tres guals davant
la casa n. 0 348 del carrer d,e Muntaner, cantonada al
del Rector Ubach.
A Ramon Roma, per a cobrir de cristalls una part
d'w1 pati interior a l'edilici n. 0 8 al carrer de 1'Empar.
A Francesc Villalonga, per a instaHar dues reixes,
sense sortir de la Unia de façana, a la casa n. 0 140 del
carrer de Verdi.
A Dídac Molins, per a eixamplar i reformar la galeria
de la planta baixa i el pis de la casa n. 0 6 del carrer
de Campoamor.
A Euric Sant.amaria, per a construir una casa de
planta bai.-;:a i una paret de tanca a un solar del carrer
de les Roq t1ctes.
A Elvira Valentí, per a practicar obres interiors
a la casa n. o 8 del carrer de Petritxol.
A Marccl·li Cortada, per a instaJ.lar unes cambres
frigorifiquès amb electromotor a· la casa n. o' 8 del carrer
de Satüa Anna.
A Ramon Gardella, per a instal-lar una fornal i
un electromotor a la casa n. 0 151 del carrer de Roger
de Flor.
A la societat Jordà, Vivancos i Barart, per a instal·lar tm aparell de soldatge autogen, instal-Jar dos
electromotors i substituir-ne un altre a les cases n. • s.
7 i 9 del Passatge de Viñaza.
A Dolors Añon, vidua de Rabinad, per a substituir
un generador de vapor per un altre a la casa n. 0 2 del
carrer de la Sagrera.
A Francesc Flòria, per a reparar l'arrebossat d'una
paret interior de la casa n. 0 31 del carrer de l'Atlàntida.
A Esteve Parra, per a construir una casa a un solar
amb façana al carrer del Marquès de Castellvell.
A Antònia Palumbó, per a construir una paret dc
tanca al solar n. 0 16 del carrer de Portellada.
A Josep Mm·rugat, per a instaHar una carubra f¡j.
gorífica i Ull electromotor a la casa n. o 6 del carrer
de S nu t Rafael.
A. Pere Huguet, per a instaBat una fogaina amb
caldera oberta i un electromotor a la casa n. o 72 del
caner dc Montlau.
A Teresa Pericas, per a traslladar un motor a la casa
11. o 6or del carrer de Mallotca.
A Josep Barba, per a instal·lar dos ascensors, un
mnntacàrregucs, tres motors i set calderes de calefacció
a la casa 11. 0 63r del carrer de les Corts Catalanes.

/

A Josep :rvtn Pèrez, per a instaHar nn aparell distribuïdor de gasolina i tm dipòsit subterrani a la casa
i1. o 56 del caner dc Manso.
A Roc Queralt, per a instaHar una cambra de fred
a la casa n. 0 56 del carrer de la Sagrera.
A Jaul11e Petit, per a traslladar un electromotor i
Ull aparell pasteuritzador i instal·lar una fogaina a la
casa n.• 71 i 73 del carrer de Galileu.
A .Josep Morau, per a enrunar la casa 11. 0 15 del
carrer de Saragossa i construir-ne una altra amb façana
al del Carril.
A Josep Massaués, per a construir uns soterranis i
practicar tres obertures a la casa n. 0 8 del Passatge
de Janet.
A la Societat anònima No'\."ites Boris, per a traslladar tres electromotors i un aparell de soldatge autògeu
a la casa n. 0 198 del carrer de Còrsega, i per instaHarhi una fornal i un electromotor.
A Marian Hinojosa, per a instal·lar un electromotor
_
a la casa n. o 278 del carrer del Taulat.
A Maria Piera, per a practicar obres a la casa n. 0 17
del carrer d'Anglesola.
A Agustí Pons, per a constr1úr golfes i torratxa a la
casa lletra D del carrer de Dolors Monserdà .
A Marcel·ll Darbra,' pet a construir •m apartament
per al servei, al terrat de la casa n. 0 2S del carrer de
Milà i Fontanals.
A Nards :Marfà, per a practicar obres d'ampliació
a la casa n. o sS del Passeig de la Bonanova.
A Andreu Soca, per a practic!'ll' un portal i nna
paret de tanca al solar n. o 75 del Passeig del Doctor
Pi i Mollst..
A Rafael Escamilla, per a repassar una llosana de
balcó a Ja casa n. o ro del carrer Nou de la Rambla.
A la Societat AltÒIÚDla d'Automòbils. per a instaHar
w1 assortidor a dos tancs per a gasolina' a Ja finca n. 0 24
del Passeig de Gràcia.
Per a constmir clave~erons : Bonaventura Roig,
a la casa n. 0 8 del carrer de Sant .Medi; Pau Martí, a
la 11. 0 16 del d'Oliana, i Jaume Trujols, a una del del
1\Iinyo.
Per a construir i reconstruir voraYies : Ddefons
Monrerdà, Isidre Blanco, Bartomeu Aiguadé, Lhús
Corbe:1a, Francesc llifé, Josefa Iborra i Constllltli
Duaso, a les cases n.• 5, 9, 1'2, 16, 20 i 42 del carrer
de Vifajoiosa, respectivament; Jaume Tressens, Francesc
Armans, 1\Ianud Saura, Ambrosi Mallofré, Celestí Alieuda, J onn Tomé, Mercè Sarafiana, Concepció Altimira,
Pranccsc Agulló, Prnncesc Gerona i Manuel Marquès,
a les 11." J I, •l'I• 46; 49, 54 i 56, s8, 66, 83, 93. 9S i 97
del del Perill, respectivament, i Marina Pauli, a la
n. 0 10 del de Pujol.
Per a construir claveguerons : Eugeni Vicedo, a la
casa n. 0 88 de l'Avinguda de la Verge de Montserrat;
Isabel Saladrigas, a les n.• 33 i 35 del carrer de Sant
M:arian; Teresa Collado, a la n. 0 25 del d'Evarist Amús;
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Ramon Forcada, a la n. o 45 del de Gelabert, i Sidney
Percivitl, a la u. o 87 del de Bertran.
Per a practicar obres interiors : Dídac :Molins, a la
casa n. o 18 del carrer del Princep de Viana, i Pere
Costa, a la n. 0 47 del Alt de Sant Pere.
Per a instal·lar electromotors : Albert Puñet, a la
0
casa n. 0 77 del carrer de Pujades; :\iedi Grau, a la n. 3
C.•
en
S.
Vilanova,
Cinrana
del de Cornet i ~1as; :M.
a la n. 0 267 del de Còrsega; Jaume Tebtidor, a la número 246 del del Rosselló; Martí I,ainz, a la n. 0 64 del
d'Urgell, i Joaquim Llopis, a la n. 0 32 del de Carders.
Per a instaJ.lar motors : Josep Oliver, a la casa
n. 0 150 del Passeig de Sant Joan; Isidre Rubió, a la
n. o 13 del Passatge de Font; Societat anònima La P~:r
fecció, a la n. 0 xo del carrer de la Democràcia; Ramon
Guitart, a la n. 0 46 del de Blai; F-rancesc Estragués, a la
n. o 68 del de Salmeron; Societat anònin1a Hotels Reunits,
a la n.• 20 i 22 de la Rambla dels Caputxins, i Lanreà
Sabater, a la n. 0 10 del carrer de l'Art.
Per a construir c}ayeguerons : Joaquim Estrada, a
la casa n. 0 2 del carrer d'Oriol Mestres; Josep Vilà,
a les n. o 8 de la Plaça de la Llibertat i n. • 17 i 19 del
carrer del Cigne; J oau Cafiameras, a la n. 0 61 del de
Francoll, i Dolors Borràs, a la n. o 9 de la Plaça de
Sant Francesc.
Per a construir cases : J oau Molina, al carrer del
Trovador; Sebastià Bosch, al de Junqueres, cantonada
amb el d'Ortigosa, i Gregori Verdes, als de Brusselles i Florència.
Per a practicar obres de reforma, ampliació i addició
de pisos : Salvador Mollà, a la casa n. 0 137 del carrer
de Saragossa, i JaUlllc Tuset, a la n. , 16 del dd Topazi.
Per a practicar obres per a la conducció interina
de les aigües del terrat als claveguerons : Santiago
Humet, a la casa n. 0 14 del carrer de Verdi; Joaquim
Ta-rradellas, a la n. 0 11 del de Ramon i Cajal; Joan
Folchi, a la n. o 65 del de Torrente Flores; Gertrudis
Romans, a la n. • 10 de la Plaça de Rovira; Júlia 11zarbe, a la n. 0 140 del carrer de Salmeron; Francesc
Solsona, a la n.o JI del de Verdi; :Miquel Comajuana,
a la n.• 6 del de la Virtut; Ramon Moncunill, a la número 260 del de Salmeron; Feliu Jové, a la n. 0 2 del
de Rabassa; Joaquim Xatart, a la n. 0 34 de l'Avinguda de la República Argentina i n. 0 252 del carrer
de Salmeron; Ramon Fàbregas, a la 11. 0 30 dc la Travessia de Sant Anloni; Josep Vila, a la n. 0 6o del carrer
de Verdi; Pere Ribas, a la n. 0 55 del de Menèndez i Pelayo, i Rafael Arízon, a la n.• 62 del de Sant Salvador.
Per a substituir electromotors : Mariau Galindo, a
la casa u. o 33 del carrer de Rabassa, i Alfons Cirici,
a la n. 0 57 de l'Alt de Sant Pere.
Per a instal-lar cambres de fred : Francesc Dominguez, a la casa n. 0 6 del carrer del Taulat, i Cooperativa Obrera La Fraternitat, a la n. 0 9 del de Sant Carles.
Per a construir andanes : Joaquinra Bodas, a una
casa sense número del carrer del Tajo; Josep Palomas,
a la n. o 17 del de Pinar del Rio; Francesc Prades, a
la n. o I 4 del de J aèu; Josep Castellauos, a la n. o 3I
de la Riera de Vallcarca; Maria Valls, a les n.• 22 i 24
del carrer del Tizià; Anreli Tolosa, a la n. 0 35 de la
Riera de Vallcarca; Adolf Carlotta, a la n. o 29 del de
Gustau Bécquer; Jaume Dnran, Rosa Pibilla i Albert
Horta, a les n.• 33. 19 i 23 de la Riera de Vallcarca,
·Francesc Villalonga, a la n. 0 21 del Passeig de .Mont.
Per a instaHar canonades : Societat General d'Aigües

de Barcelona, als carrers de Sant Jeroni, Montlau i París; Catalana dc Gas i Electricitat, S. A., al de Marina,
entre els d'Aii-Bey i Ferrocarril del Nord; i Tramvies
de Barcelona, a Sant Andreu i :El-1:ensions, S. A., al
de Pere IV.
Per a construir claYeguerons: Rafael :Martí, a la
finca Torre .Mart!, del carrer de Calatrava; Antoni
::\funill, a la n. o 6 del de Bruniquer; Josep .1\lasanes.
a la n. 0 57 del de \ïuyals; Rossend Moleta, a la ll. 0 • 23
del de ~!alats, i Maria Torres, a la n. o 20 del de la Verge
de Gràcia.
Per a instal·lar canonades: Societàt General d'AigLies de Barcelona, als carrers de Pujades, Cabreres,
Rocafort, Provença i Carrotxa, a 1a Rambla de Muntanya i a la Riera d'Horta; Catalru1a de Gas i Elec~ricitat, S. A., als carrers de Navas de Tolosa, a l'encreuament amb el dc Ruiz de Padron, i Mallorca, a
l'encreuament amb el de Lope de Vega; Cooperativa
de Fluid Elèctric, S. A., als carrers del Consell de Cent,
entre els de Sicllia i Sardenya, i al xamfrà amb el de
Sicilia
Per a construir cases: Josep Pedra, al solar n. 0 6
del carrer de Serrallonga; Pau Roca, al n. o 7 del del
Camp; Josep Marí, a un del de Pèrez; i Joan Josep
Muñoz, a un del Doctor Carulla.
Per a addicionar pisos: Pau Schleucher, a una casa
amb façana al carrer de la Providència, i Lluís Rovirosa, a una del de Pinar del Rio.
Per a practicar obres de reforma: Maria Muns, a
la casa n. o I -4 del carrer de Manzanares; Ramon Llorens,
a la n. 0 22 del d'Agullers; i Jerònima Pi, a la n. 0 266
de l'Avinguda de la República Argentina.
Per a practicar obres interiors: Josep Palanques,
als pisos primer, primera, i entresol, primera, de la casa
n. 0 39 del carrer de Valldonzella, i Artur Cerveró, al
pis tercer de la casa n. o 3 del de Canvis Nous.
Per a conduir interiorment aigües de pluja del
terrat als claveguerons: Josep Masjuan, a la casa n. 0 94
del carrer de Menèndez i Pelayo; Maria Mari, a la n. 0 128
del de la Providència; Rosa Pañella, a la n. o 47 del de
Menèndez i Pelayo; Joan :Majó, a la n. 0 21 del d'Aulèstia Pijoan~ Rafael Escamilla, a la n. 0 I del de la
Verge de l'Empar; Josep Frexenet, a la n. 0 7 del del
Sol; Amadeu Comanges, a la n. 0 25 del de la Planeta;
Antoni Piera, a la n. o 12 del del Diluvi; Rosa Panadès,
-a la n.• 31 del de Montmany; Joan Domènech, a la
n. 0 28 del de l'Hncarnació; Josep Freixenet, a la n.• 12
del de 'ferol; J oscp Millan, a la n. o 14 del de Mozart;
Frru1cesc Garcia, a la 11. 0 55 del·de la Providència, i
Agustí Subirà, a la n. 0 26 del de Verntallat.
Per a instaJ.lar dipòsits : Tramvies de Barcelona,
societat anònima. al local del carrer del Camp Sagrat,
xamfrà al de Viladomat, i Josep Amat, a la n. 0 404
de l'AYingnda del 14 d'abril; Francesc Duran, a les
n. 8 134 i 136 del carrer de Tan1arit; Manuel Cortès,
a la n.• 123 del de Calàbria, i Pere Costa, a la n. 0 I
del propi carrer.
Per a instal·lar electromotors: Modest Serra, a la
casa n.• 4 del Passatge de Mercader, i H. Masó Valls,
a la n. o 42 del de Mercaders.
- Aprovar les relacions i certificacions valorades
relatives a la construcció i reconstrucció de les voravies
de davant les cases 11. 0 14 del carrer de la Salut i 11. 0 8
del d'Olot, presentades per Antònia Dolores i Salvador
Valeri, respectivament.
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Aprovar els comptes que seguebcen:
De Josep Pujol, d'import 63'45, 83'40, 66'75, 77'50
i 66'75 ptes., pel submúústrament de diversos ntaterials
amb destinació als Crups Escolars.
De Pere Ricart, d'import 725 ptes., per obres efectuades al Grup Escolar Pere Vila i Codina.
De Francos i Costas, d'import 78'50 ptes., pel subministrament d'oli per a untar, amb destinació al
.Grup Escolar Doctor Amigant.
D'Ignasi Conillas, d'ilnport 1,163•8r, 924'89 i
420 ptes., pels treballs efectuats al Grup Escolar
Pere Vila i Codina; pel subministrament de plantes
i flors als Grup Escolar del carrer de Còrsega i per
la inauguració del monument a -la memòria de Pere
Vila i Codina.
De Vidua de Josep Bux6, d'import 1,720'75, 232'50,
354'65, 490'20 i 571'15 ptcs., per les obres efectuades
a les Colònies Escolars I,a Font i Els Ametllers, de
Martorelles.
De Simó, Piera i Pagès, d'import 1,710, 2,590,
2,538'20 i 4,396'61 ptes., per les obres efectuades a la
Colònia Can Puig, de La Rabassada.
De Pere Sariola i Corcoll, d'import 12,226'80,
II,744'95, 12,435'85, 12,121'45• 10,717'20 i I1,771'8o
pessetes, per les ol;>res efectuades a les Colònies Escolars
Els Ametllers i La Font, de Martorelles.
De Rafael Añé i Solanas, d'import g6o pt.es., per les
obres efectuades a la Colònia Escolar Can Puig, de La
Rabassada.
De Josep Beltran i Saufeliu, d'impott 3,197'40 i
2,760'75 ptes., pet: obres efectuades a la Colònia Escolar
de Martorelles.
D'Uralita, ·S. A., d'import. 2,255'75 ptes., pel subministrament de diversos materials amb destinació a la
Colònia Escolar de Martorelles.
De Rafael Añé i Solanas, d'import 697'50 ptes.,
per les obres efectuades a la Colònia Escolar Can Puig.
De la Llibreria Vídua Rosals, d'ilnport 276'75 ptes.,
pel subministrament de tinta· negra per als Grups Escolars.
1
De Joan Capdevila i Raurich, d'import 487 20 ptes.,
pel subruinistrament de paper satinat per als Grups
Escolars.
De Cwaes Cinematogràfica Nacional Espanyola,
d'import 140 ptes., per obres efectuades a diversos
Grups Escolars.
D'I. Guardiola, d'import I27'5o ptes., pel subruinistrament de material d'ensenyança amb destinació als
Grups Escolars.
De Josep Pujol i Ferrer, d'import 68'8o ptes., pel
submwistrament de material d'ensenyança al Crup Escolar Babceres.
De R. Parramon, d'import r,826 ptes., pel subministrament d'un piano an1b destinació al Grup Escolar
Cascs Cuarro.
D'E. fufà Anglada, d'import 12oo, 200 y 200 ptes.,
per la iltstal-lació d'altaveus al Grup Escolar Pere Vila
i al de la Plaça d'Espanya.
De Rafael Llofriu, d'úupòrt 263'40 ptes., pel subministrament de material d'ensenyança amb destinació als Crups Escolars.
D'Alegret i Lluch, d'import 14o'6o ptes., pel sub-
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mwistrament de material d'ensenyança al Grup Escolar La Farigola.
De Joan Anglada, d'import 42· ptes., per igual submmistrament i al mateix Grup.
De Ribas i PadreU, d'import 689'25, 7,4o8'lo,
2,3o3'r5, 14,4or'so, 1,510'4o i 6,42-8'90 ptes., per obres
efectuades al Grup Escolar del carrer de Balmes i als
del Doctor Amigant i de Baldiri Rebcach.
De R. 1firalles de ~fas, d'import 917'09 ptes., per
obres efectuades a les Escoles del carrer de Dalmases,
Institut Femení.
De la Impremta Elzeviriana i Llibreria Cami, S. A.,
d'ih1p0rt. 30, 2! i 56'05 pt.es., pel subministrament de
material d'ensenyança amb destinació als Grups Escolars de la Plaça d'Espanya.
D'Eduard Barba i Cosé, d'ilnport 17 ptes., pel subministrament de material escolar i CientUic a Grups
Escolars.
De Lliberat Puig, a•import 62 ptes., per la subministració (\e materials als Grups Escolars.
De Seix i Barral, S. A., d'import 724'50 i 280 ptes.,
pel submÍllistrament de materials escolars i científics
als Grups Escolars.
De Pau Crei."':ell, d'in1port go8'so ptes., pel subnúnistrantent de diversos materials, el trasllat de les
classes de dibuix artistic i de natural i de labors decoratives per la dona, i les obres practicades a l'Èscola
Complementària d'Oficis del Districte. X.
De J. Turró, Cooperativa Popular de Peons i Paletes
El Nivell, d'import 2,855'66 i 1,235'69 ptes., per obres
efectuades a l'Escola de Bosc del G'U.Íllardó.
De Pau Xuclà, d'import 450 ptes., per la conservació dels orgues del Palau de Belles Arts durant el
segon semestre de l'any 1932.
De Josep CÏI!lènez, d'import 323 ptes., per la conservació i reparació d'ú1Strumental.
De Jaume Cahiz, d'import 295 ptes., pel servei
d'automòbil del senyor President de la Comissió.
De Vfd'U.a de Francesc Bartres, d'import 430 ptes.,
pel servei de carreteig d'instrumental per als concerts.
De ¡\faterial per a Ferrocarrils i Construccions, S. A.,
d'import 2,900 ptes., pel subministrament de moblatge
amb C\estinaci6 a l'Escola Complementària d'Arts del
Districte X.
De Francesc Abadal i Serramolera, d'i.nlport t,t22'2o
pessetes, pel subministrament de materials per a la
Comissió de Cultura.
De Ramon Mascor i Galibem, d'import 76o ptes.,
pel submÍlliStrament de l ,ooo litres de beuzina per a
l'automòbil de Cultura.
D'Alexandre J;scola, d'import 2,56o'15 ptes., per
obres efectuades a l'Escola de Mà.r.
De Manuel CoromÍllas i Atset, d'import 1,378 ptes.,
per obres efectuades a l'Escola Nacional de Pàrvuls,
n. o 38 de la Ronda de Sant Pau.
De :Manuel Parés, Cooperativa Obrera de Cadirers,
d'i.nlport 1,760 ptes., pel subuúnistrament de cadires
.
als Grups Escolars.
De Guillem Basso, d'únport 9,940 ptes., per obres
efectuades als Grops Escolars de la Plaça d'Espanya.
De Ferran Toboso i Ranúrez, d'i.nlport 152'o5,
737'85, 741'75, 68, i 264'10 ptes., per treballs efectuats
al Grup Escolar Ramon de Penyafort, instal·laci6 de
dues estufes al Grup Escolar Baldiri Rebcach, subministració de material elèctric al Grúp Escolar Pere Vila
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i Codina, subministrament de vidres al Grup Escolar
del carrer de Casp, i obres verificades a la Colònia Per-

manent de Can Puig.
- Aprovar les certificacions valorades que a continuació s'esmenten:
Dels treballs de paleta realitzats pe;. F.ancesc Ch1sa
i Alcgret, per a l'arranjament del terrat ·del Palau de
Pedralbes, d'import 7,128'93 ptes.
De les obres efectuades per Josep 1-fiarnau i Navàs
al Grup l!~scolar Cases, i als dels Hotels n.• 1 i 4 de
la Plaça d':Sspanya i al Palau del Go\•ernador del Parc
de la Ciutadella, per a habilitar-lo per Institut-Escola,
d'huport 79,210'18, 14,988'37. q,gg6'61 i 14.999'05 pessetes, respectivamep.t.
- Aprovar la certificació dels tteballs efectuats per
Josep Miarnau í Navàs a l'Hotel n.<t2 de la Plaça d'Espanya, per tal d'habilitar-lo per a escoles, d'import
xs,ooo ptes.
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per Construccions i Serveis, S. A., d'import 3.570'12
pessetes.
Dels treballs de conservació i reparació dels empedrats d'EL'Campla durant el mes de set€:lllbre darrer,
efectuats per Jacint Badia i Piera, d'import 73,642'39
pessetes.
- Prestar la conformitat als comptes que segueixen:
Dc Lluis Benito i Gimeno, d'import 1,o85 ptes.. pel
subministrmu(;llt dc mobles a l'Oficina del Pla de la
Ciutat.
Dc Salvador Miracle i Cristià, d'in1port 5o8'o5 ptcs.,
pel subministrament de reproduccions del Pla de la
Ciutat,
De l'Antiga Casa Texídor, d'import 253'8o ptes. 1
pel subruin isttamcttt de materials ¡ter a la delineació
del Pla de la Ciutat.
De Josep M.a Llovet i Arnal, d'import 470 ptes.,
pel subministrament de plaques i reproduccions fotogràfiqttes del Pla de la Ciutat.
- Aprovar l'acta de recepció íuúca de les andanes
de davant les cases n. 0 226 del carrer de Nàpols i número 301 del de la Independència.

OBRES PÚBLIQUES
Atorgar permis per a constmir i reconstruir andanes,

OBRES PARTICULARS

i coucçdir-los, demés, les corresponents quantitats en

'

concepte de cooperació, als senyors que s'esmenten:
Frederic Borràs i Pañella, a les cases n.• 73 i 75 del
earrer dc València i n.• 181 i 183 del de Calàbria; Napoleó Ferran i Pons, a les n. 0 22 del Passeig del Triomf
i u. 0 2 del carrer de Juncà; Joan Olivella i Saumell,
a la n. 0 6 de la Plaça del Centre; Celedoni Ocen, a la
u. 0 635 de l'Avinguda del I4 d'abril; Antoni Astell,
a la n. 0 52 del carrer de Francesc Layret; Joan Guim,
a la n. 0 245 del del Dos de maig; Antònia Fahés, a les
n.• 17, 19 i 21 del de Tamarit i n. 0 24 del de Vilamar.i;
Zoa Nadal, a la 11. o 621 del de les Cor,ts Catalanes;
Magdalentt de Barberà, a la 11.0 145 del de Patis; Ricard Casas, a les n.s 164 i x66 del de Llufs PeUicer;
Antoní Amills, a la n. 0 45 del de Rogent; Jaume Sintas
i Dollé, a la n. o 222 del de la Diputació; Josep Ollet,
a les n.• 153 i 156 del de Pallars; Agusti Juan i Vilar,
a la t1, 0 42 del del Parlament; I~leonard Pallarols, a la
n. 0 304 del de la Igualtat; Camil NoYell, a la n. 0 171
del dc Llull; Joan Lloparl, a la n. 0 54 del de Rogent;
Eudald Ylla, a la n. 0 58 del d'Auzíàs :March; Francesc
Molins i Figueras, a la n. 0 250 del de :Muntaner, i Josep
Tarradellas, a la n. 0 312 del de Roger de Flor.
- Aprovar les relacions i certificacions valorades
que a continuació es relacionen:
De la revisió de preus del servei de neteja de la
xarxa de clavegueres en la zona d'Eixampla, efectuat
pel Foment d'Obres i Construccions, S. A., d'i1Uport
20,972'44 ptcs.
Dels treballs de construcció de clavegueres i claveguerons i altres accessòries als carrers de Victòria,
Calaf. Laforja i altres de la zona de Sant Gervasi, efectttat per Josep Llevat i Balada, d'import 25,322'12
pessetes.
Del servei de neteja de la xarxa de clavegueres en
la zona d'Eixampla durant el mes de novembre darrer,
efectuat pel Foment d'Obres i Construccions, S. A .,
d'import 75,020'55 ptes.
De les obres d'arranjament i col·loeació de canonades
al carrer n. 0 3 de la barriada d'Estadella, realitzades

Atorgar els permisos que segueixen:
A Marcel-li Soler, per a afegir pisos a la casa número x.:¡8 del carrer del Bruc.
A Joaquim Pont, per a pintar baixos a la casa número 238 del carrer de Mallorca,
A Ferran Fabra, per a ampliar un magatzem a
l'edifici 11. 0 r84 del carret de Sant Andreu.
A Eduard Conde, per a constnúr un tossant a la
casa 11. 0 9 del carrer de Lladó.
A Josep Freixenet, per a fer una obertura a la éasa
n. 0 31 del carrer dc Vallès.
A Enric Trinxant, per a aixecar pisos. a la casa
n. 0 350 del carrer de Castillejos.
A Teresa Serrolsas, per a ampliar- uns baixos a la·
casa n. o x6 del carrer de l'Olivera.
A Cabriel Alsina, per a reforma,. uns baixos a la
casa n. 0 36 del carrer de :Mir.
A Delfi Morell, per a construir una taúca a la fine<~.
0
11. 9 del carrer dc Lleida.
A Ramon Fortuny, per a enderrocar un embà a'
la casa n. 0 57 del carrer d'Enric Granados.
Al Banc Vitalici, per a enderrocar l'edifici n. 0 407
de l'Avinguda del 14 d'abril.
A Frederic Garcia, per a construir una paret a la
finca n. 0 8 del Passatge d'Utset..
A J oscp Puigdomènech, per a pintar la façana dc
la casa n. 0 4 bis del Passatge de Batlló.
A Joan Sabaté, per a repintar la façana de la casa
n. 0 379 dc l'Avinguda del 14 d'abril.
A Domènec Albert, per· a pintar els balcons de la
casa n. o 90 del carrer del Consell de Cent. ·
A Joan Salat, per a reparar les llosanes de la casa
n. 0 no del carrer de Provença.
A Bonaventura Majó, per a reparar la coberta de
la casa n. 0 171 del carrer de Sardenya.
A Ferran Fabra, per a tancar uu terreny situat al
carrer dc Muntaner.
A Jordi Elisco, per a construir una paret a un local
del carrer de Vilado111at.
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- A Babil Tobajas, per a construir una porta a la
casa n. 0 256 del carrer de la Independència.
A Joan Pocb, per a reparar el _terrat dc la casa
n. 0 25 del carrer del Bruc.
Per a practicar obres de reforma : Josep Augli, a
la casa n. 0 185 del carrer de la Sagrera; Frederic Canut,
a la n. o 58 de la del Martí Molins, i Isabel Coronúnas,
a la n. o 7 del de Pelai.
Per a construir claveguerons : Joaquim Batlle, a
la casa n. 0 90 del carrer de la Llacuna; Josep Playa,
a la n. 0 15 del dc la Sèquia Comtal; Baudili Padrol,
a la n. o 14 del carrer de Paris; Pilar Sanmartin, a la
n. 0 12 del del Pirineu; Francesc Molins, a una del de
la Llengua d'Oc; Lluis Canadell, a la n. o 90 del de
Ramon i Ca jal; Manuel Ventura, ·a la n. o 19 del de la
Sèquia Comtal; Esteve Viura, a una del Passatge de
la Font del Gat, i Ignasi Codina, a la n. o 69 del carrer
del Bruc
Per a construir guals : Antoni Montreig, a una casa
del carrer de l'Amargura, i Joaquim Rochera, a la n. 0 I I
del de Llansà.
Per a construir cases als carrers que s'expressen:
Josep Llevat, al de Wifred; Ra1non Pont, al de la
Travessera; .(sidre Palmes, al de Castillejos; Joan Janer,
al de la Indústria; Josep Pintq, a l'Avinguda de Gaudí;
Josep Huguet, al carrer dc València; Jaume Juliana,
al de Martí Molins; Francesc Valls, al Passatge de Casamitjana; Enric Roqueta¡ al carrer del Negoci, i Agustí
Sancho, al d'Arizola.
Per a construir cobe~ : Pere Pitart, a una casa
del carrer de Rocafort; Francesc Martínez, a la n. o 290
del del Dos de maig; Francesc Burés, a una del d'Aragó,
i Joan Rohe, a la n. 0 I35 del de la Creu Coberta.
Per a practicar obres interiors : Mercè Molina, a la
casa n. o q8 del carrer de Provença; Antoni Solano,
a la u. 0 405 del del Consell de Cent; Josepa Llopis, a
la n. o 233 del de Mallorca; Pere Batista, a la n. 0 7 del
de Sant Ildefons; Santiago Gisbert, a la n. o 304 del de
la Diputació; Teresa Vila vendrell, a la n. 0 30 del de
Blesa; Carles Martí, a la n. o 24 del de l'Olivera; Societat Anònima Comercial, a la n. 0 50 del del Dos de
maig; Ramon Ncyà, a la n. 0 12 del de Gelabert del
Coscoll; Carlota Serra, a la n. o 756 del de ll!s Corts
Catalanes; Unís Malagarriga, a la n. o 93 del de la Diputació; Dom~éc Anglí. a la n. 0 1?5 del de la Sagrera;
Antoni Mora, a la 11.0 97 del de Sepúlvcda; Anna Pujol,
a la n. o 62 del de Calàbria; Enric Martínez, a la n. o 78
del de Muntanya; Miquel Gironès, a la n. o 184 del d'Urgell, i Antoni Mestres, a. la n. o 35 de la Plaça de Letamendi.
Per a addicionar pisos : Ricard Carreras, a la casa
n. o 9 del carrer de Blasco de Garay; Josepa Gum à,
a la n. 0 147 del de Viladamat; Matilde Riera, a la número 537 del d'Aragó, i Josep Patuví, a la n. 0 127 del
Meridià.

.

Urbanització

1

Reforma

Aprovar els compt~;!s que segueixen:
De S. Miracle, d'import 472'40 ptcs., pel subminishamcnt de reproduccions del Pla de la ciutat.
De Construccions i Sern~is, S. A., d'import 49,166'2¡,
5,88g'4ï i 461 '73 ptcs., per la conservació de l'arbrat i
jardins de l'Interior, Sarrià i Pedralbes.

Ss.

De la Societat Espanyola de Construccions Elèctriques, d'import 4,5l6'89 ptes., per la instatlació de deu
llums de 1:000 bugic.s al Parc de la Ciutadella, culrc l'entrada del Passeig de Pujades i la Plaça de la Cascata.
De Construccions i Sen·eis, S. A., per l'arranjament
i collocació de trapes als clots de l'arbrat de l'Avinguda
de la República Argentina, fins la Plaça de Lesseps,
durant el mes d'octubre proppassat.
De Tosep Piera, d'import 2.483'90 i 1,249'g8 ptcs.,
per acabar l'establiment de la nova alineació de l'Avinguda de Prat de la Riba, en la part que afecta a la finen
d'Antònia Pnjol, i per les obres d'tuies escales d'accés
a la finca propietat dels germans Vilardaga BLtxó, a
la Plaça de Carles de la Llar, a Vallvidrera.

Cementiris
Atorgar la concessió dels següents nous títols:
Per triplicat, per pèrdua del primitiu i traspàs del
nínxol de pis quart, n. o 1828 de la tanca, departament
primer, del Cementiri de l'Est, a favor dc Josep Fatjó
i

pf

Per cessió, del columbari B, classe cinquena, amb
ossera, n. 0 3616 de la via de Sant Jordi, agrupació
setena del Cementiri del Sud-oest, a favor de Tomàs
Alonso i Garcia.
Per traspàs, del cipus menor de primera classe de
cinc compartiments, n. 0 42 de la via de Sant Jordi,
agrupació setena del Cementiri del Sud-oest, i concedir-li
permís per modificar-ne la façana, a favor de Dolors
Muñoz i Orejon, vídua de Ferreira.
Per duplicat, per pèrdua del primitiu de l'hipogeu
arquejat de classe setena bis, n. 0 835- de la via de Sant
Josep, agrupació segona del Cementiri del Sud-oest, a
favor de Josep Claveria i Vallverdú.
Per traspàs de l'hipogeu arquejat de classe cinquena,
amb ossera, n. 0 535 de la via de Sant Josep, agrupació
segona del Cementiri del Sud-oest, a favor de Rossend
Giol i Figuerola.
Fer traspàs, i meitat de cessió, del nln.'tol de pis
primer, amb ossera, n,0 I qo de l'interior de la illa segona, departament primer del Cementiri de l'Est, a
favor de Rita Ventura i Mateu, i concedir-los, també,
un nou titol, per traspàs i meitat de cessió, del nínxol
del pis primer, amb ossera, n. 0 573 de la illa Jt. 0 9 del
Cementiri de Sant Gèrvasi, a favor de Clara Ventura i
Mateu.
Per cessió, d'un columbari B, de classe cinquena,
amb ossera, n. 0 1820 de la via de Sant Jordi, agrupació
sisena del Cementiri del Sud-oest. a favor de Rosa
Bandé i Nicolau.
Rectificat, del nmxol de pis segon n. 0 1066 de la
illa cinquena del Cementiri de Les Corts, a favor dels
germans Llwsa i Angela Camp i Uüó.
Per traspà.c;, del 1únxol de pis primer, amb ossera,
n. o 481 de la sèrie cinquena del Cementiri de Sant Andreu
a favor de Joan Soler i Sitjà.
Per traspàs, a titol onerós, del panteó n. 0 27 de
la via de Sant Josep, agrupació segona del Cementiri
del Sud-oest, propietat d'Agustí Galindo i Cereza, a
favor de Gabriel Vila i Coll.
-Inscriure ah llibres de registre corresponents, i
en el titol de columbari especial A, de quatre compar-
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timents, n. 0 XVIII del departament tercer del Cementiri de l'Est, la clàusula de limitació d'enterraments
sol·licitada pel seu propietari, Jordi Serra i Santaeulàlia.
- Concedir els següents permisos:
A Rafacl Rodriguez i Femàndez, per a fer obres
de reparació en el panteó propietat de Petra Yuste,
vidua de Femàndez, n. 0 53 del departament segon del
Cementiri de l'Est.
A Maria' dels Angels Macià de Borrell i Dolors Macià
de Puig i Cadafalch, per a construir un panteó en els
terrenys u.e 96 i 96 bis de la via de Sant Joan Baptista,
agrupació novena del Cementiri del Sud-oest.
A Montserrat i 'Dolors Graell i Vilaginès, per a
construir dos aristons en l'interior de l'hipogeu locil
n.• 51 i 52 de la via de Sant Francesc, agrupació segona
del Cementiri del Sud-oest.
A Paula Auerbacher de Klein, per a practicar la
construcció d'un panteó en el terreny n. 0 ros de la via
de Sant Joan Baptista, agrupació novena del Cementiri
del Sud-oest.
A les germanes Massana i Manén, per a fer obres
de reparació en el panteó n. o r 31, departament tercer,
del Cementiri de l'Est.
A Josep Sitjar i Corominas, per a coHocar un ~e
ment decoratiu a la testera de la tomba menor n. 0 231 (a)
de la via de la Misericòrdia, agrupació tercera, del
Cementiri del Sud-oest.
A Baltasar Banó i Barberan, per a fer obres a la
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façana, i construir dos aristons, a l'hipogeu locill n.• 39
i 40 de la via de Sant Francesc, agrupació segona, del
Cementiri del Sud-oest.
A Francesc Salazar i Pomar, per a col-locar unes
cadenes al panteó n. 0 231 de la via de la Misericòrdia,
agrupació tercera, del Cementiri del Sud-oest.
- Atorgar a Robert Chauveau Davin Vasconcel el
dret funerari sobre el terreny n. o 8r de la via de Sant,
Joan Baptista, agrupació novena deJ Cementiri del
Sud-oest.
- Concedir a Cèsar Ferrer i Padrosa, el dret funerar,
sobre el terreny n. o 276 de la via de la Misericórdiai
agrupació tercera del Cementiri del Sud-oest.
- Alorgar la cot¡cessió dels següents nous titols : ·
Per traspàs, dc l'arc supulcral·n. 0 r, departament primer, del Cementiri de Sant Andreu, a favor de Miquel
Soldevila i Valls.
Per traspàs i cessió, del panteó arc cova n. 0 49 de la
via de Sant Josep, agrupació quarta, del Cementiri del
Sud-oest, a favor de Robert P,e Robert i de Carles.
- Concedir permís a Josep Pastor i Lòpez per coiJ.çcar una creu a la testera de la tomba menor de dos
compartiments, n. 0 194 de la via de Sant Jordi, agrupació setena, del Cementiri del Sud-oest.
- Aprovar el compte de Sebastià Sau, d'import
3,276 ptes., pel subministrament de sei."'{anta-tres parells de sabates d'aigua per a ús del personal d'enterraments dels Cementiris d'aquesta ciutat.
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Publicacions 1 disposicions oficials
DIA t8. -Fa públic 1 anunci significant que l'Ajm:tament prengué l'acord de convocar oposicions lliures,
per a la provisió de vint-i-cinc places de metges
supern1.1meraris sense sou de l 'Institut d'Assistència
Mèdica Municipal.
DlA 19.- Significa que l'Ajuntament acordà crear
una plaça de metge supernumerari sense sou, ]a provisió de la qual es farà per oposició restringida entre
DIA 16 DE GENER.- Publica un Decret (rectificat) els facultatius de 1'Institut d'Assistència Mèdica Muposant en vigor l'acord de la Comissió Mixta per a la nicipal.
- Continua Ja publicació de l'extracte dels acords
implantació de l'Estatut de Catalunya, referent al
per l'Ajtuttament durant el mes d'octubre
presos
traspàs dels serveis de Règim local.
- Manifesta que havent-se sofert equivocació en de 1932.
- Convoca un concurs entre tots els que tenen
inserir a la Gaceta del dia 15 de l'actuall'anex al Decret
presentada sol·licitant llur ingrés en el Cos
instància
dictat per la Presidèccia del Consell de ~finistres, posant
en vigor l'acord de la Comissió ~Iixta per a la implanta- de Serenos, per tal de cobrir cent cinquanta vacants
ció de l'Estatut de Catalunya relatiu al traspàs de ser- de suplent.
- Significa que durant el termini de cinc dies es
veis de Règim local, repródueix els referits Decret i anex.
DIA 17. - Publica un Decret posant en vigor l'acord trobarà de manifest al :r\egociat d'Ingressos de la Secre.. per a la implantació de 1'Estatut taria Municipal el plec de condicions per a treure a
de la Comissió Mh"ta
de Catalwtya, referent al traspàs dels serveis del Règim subhasta l 'arrendament del quiosc instal·lat a la Rambla
d'els Estudis, enfront la casa n. 0 7·
d'Assegurances Socials.
DIA 20. -Reprodueix el Decret posant en vigor
DIA 2 0 . - Publica un Decret autoritzant l'ús de la
llengua catalana en les correspondències telegràfiques l'acord dc la Comissi6 Mixta per a Ja implantació -de
i radiotelegràfiques internacionals, de llenguatge clar, I 'Estatut de Catalunya, refetent als traspàs dels serveis
de Règin1 local que a continuació del Decret referit
expedides o rebudes a Espanya.
es transcriuen.
- Continua la publicació de l'extracte dels acords
presos per l'Ajuntament durant el mes d'octubre
de 1932.
DrA 2 1. -Acaba la publicaci6 de 1'extracte dels
presos per l'Ajuntament durant el mes d'ocacords
acords
dels
DIA 17 DE GENER.- Publica l'extracte
presos per l'Ajuntament durant el mes d'octubre de 1932. tubre darrer .

En els diaris oficials que més avall s'esmenten hau
aparegut, en les dates que s'assenyalen, les insercions
d'interès municipal que es relacionen:
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No t ic i ar i
P ermisos per a instal·lar
aparells industrials
Heus ac! les relacions de les demandes de permisos
que, a aquc$t fi, hau estat presentades l'Ajuntament :

a

Miquel Torres, un tanc per a gasolina i un aparell
assortidor a la casa n. o 192 del carrer de Bailèn.
Joaquim Tarré, un ascensor i un electromotor a la
casa n. 0 210 del carrer de Sicília.
Frederic Vailet, un ascensor i un electromotor a la
casa n. 0 648 del carrer de les Corts Catalanes.
Joan Vèlez, un electromotor a la casa n. 0 54 del
carrer de Salmeron.
Vidrieria Barcelonesa, vint-i-quatre electromotors a
una casa sense número del carrer de Flunà.
Josep Bonet, un ascensor i un electromotor a la
casa n. o 382 del carrer de Còrsega.
Cooperativa de Cansaladers La Ibèrica, un electromotor a la casa n. 0 394 del carrer del Consell de Cent.
Pauli Casals, un ascensor i un electromotor a la
casa n. 0 4 39 del carrer del Rosselló.
Agnsti Cuyàs, substituir tres electromotors a la
casa. n. 0 103 del carrer de Galileu.
Josep Corts, sis electromotors a la casa Il. o 33 del
carrer de Ricart.
Rafael Ferrer, un electromotor i una fornal a la
casa n. 0 187 del carrer de Bailèn.
J oscp Fcrràndiz, Ull ascensor i un electromotor a
la casa n. 0 roo del carrer de Marian Cubí.
Carme Grau, tres electromotors a la casa n. o 32
del carrer de Margarit.
Antoni Girona, un electromotor a la casa n. 0 39
del carrer de Manso.
Lluís Gonzàlez, nn ascensor i un electromotor a la
casa 11. 0 So del carrer de Provença.
Enric Martínez, substituir una caldera de vapor i
un electromotor a la casa n. 0 421 del carrer de la Indústria.
Higini l.I.Iallabrera, dos electromotors a la casa n. 0 555
del carrer dc València.
Antoni Melez, un electromotor a la casa n. 0 156
del carrer de Marina.
J oau Matacàs, dos electromotors, una forual i un
aparell dc soldadura a una casa situada al Passeig
Nacional.
Francesc Masé, una caldera de_vapor a la casa n. 0 x8
del carrer de la Travessera.
Tomàs Parcerisa, un e.t_ectromotor i nua fornal a la
casa n. 9 34 de la Plaça de Letamendi.
Ratnon Roca, dos electromotors a la casa n. 0 305
del carrer de Nàpols.
Antoni Salvatella, un electromotor a la casa n. 0 222
del carrer de Balmes.

Tomàs Serra, dos electromotors a !1;1 casa n. 0 48
del carrer de Vilamarí.
Josep Altés, deu electromotors a la casa 11. 9 766-768
del ca1Tet de les Còtts Catalanes.
Josep Altirniras, un electromotor a la casa n. 0 103
del carrer d'Olzinelles.
Jaume Colominas, dos electromotors a la casa n. 0 93
del carrer de Gavà.
Domènec Fomés, un electromotor a la casa n. o 6
del carrer d'Igualada.
Aurelià López, un electromotor a la casa n. 0 348
del carrer de Mallorca.
Cartonatges Gutièrrez, un electromotor a la casa
n. o 481 del carrer del Consell de Cent.
Josep Mansana, un ascensor i un electromotor a la
casa n. o 82 del Passeig de Gràcia.
Pere Oriola, un ascensor i un electromotor a la casa
n. 0 78 del carrer del Congost.
Natali Pèrez, un tanc per a gasolina i una bomba
assortidora a là casa n. o 8g del carrer de Casanova.
Francesc Zaragoza, un electromotor a la casa n. 0 264
del carrer del Consell de Cent.
Ricard Ametlla, un generador de vapor i cinc electromotors a la casa n. o 70 del carrer del Consell de Cent.
Miquel Anaudia, utl electromotox a la casa n. 0 ro
del carrer del Campo Sagr¡¡.do.
Valenti Arqués, tres electromotors a la casa n. 0 164'
del carrer de Pere IV.
Abella i Ginestà, G<-nnans, una caldera de calefacció
i un motor a la casa n. o r 48 del carrer de Borrell.
Aleu Don1ingo i C.o., dos electromotors a la casa
n. 0 89 del carrer de Calàbria.
Dolors Alibau, dos clectromotors a la casa n, 0 15
del carrer de la Riereta.
Alfons Altimira, un ascensor i un electromotor a
una casa situada entre el carrer de la Travessera Vella
de les Corts i el Passatge de Tubella.
Carles Aguirre, un electromotor a la casa n. 0 47
del carrer de Villarroel.
Bonaventura Bagaria, dos electromotors a la casa
n. 0 188 del carrer de València.
Antoni Bages, set electromotors a la casa n. 0 72
del carrer d'Astw·ies.
Rosa Clapés, diversos electromotors a la casa n. o 333
del carrer de Bofarull.
J oau Chaume, dos electromotors a la casa u. 0 44
del carrer de Sant Antoni.
Francesc A. Cirera, un forn per a coure pastes i un
electromotor a la casa n. o 4 de la Plaça de la Sagrada
Familia.
Antoni Cornet, un electromotor a la casa n. o 29
del carrer d'Auziàs March.
E. Dalmau Oliveras, S. A., un muntacàrregues i UJ.1
electromotor a la casa n. o 20 del carrer de Sant Cristòfor.
Imp. Casa de Caritat

