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Comissió de Govern Municipal
Celebrà sessió ordinària el dia 5 de febrer. Presidí
l'Alcalde, senyor Carles Pi i Sunyer, i hi. concorreguelen els Consellers-Regidors senyors Odó Hurtado i ~Iar
lí, Marià Martínez Cueuca, Josep M.a Masip i Izàbal,
Jaume Serra Húnter, Jaume Vàchier i Pallé, Antoni
Ventós i Casade>all, Antoni Vilalta i Vidal i Estanislau Duran-Reynals.
S'hi adoptaren els acords següents:
Aprovar l'acta de la sessió anferior.
- Distribuir les Inncions i serveis de la competència municipal entre els Consellers-Regidors en la forma
següent;

PRESSUPOSTOS, CRÈDIT I TRESORERIA
F'uncir) encarregada a l'Alcalde, seuyo,r Carles Pl
Sunvcr.
èómpctl'ncia. -- Formació i tramitació de Pressupostos ordinaris i extraordinaris. Comptes municipals.
Contractes dc Tresoreria i Reforma. Emprèstits. Relacions dc l'Ajuntament amb les entitats subvencionades per ell o amb les en què hi tingui inter\enció. !<'uncions relacionades amb la Interreució Municipal i amb
Ja Dipositaria. Liquidació de les Exposicions Internacional i Nacional de Barcelona i realització de llur
actiu.
CULTURA

Funció encarregada af Conseller-Regidor senyor Jau-

me Serra Hímter.
Competè11cia. -

Organització, funcionament i règim cle les Escoles primàries i de les especiais. Instit ucions escolars de tota mena. Construcció d'Edificis
l?.stolars. Ensenyaments tècnics i professionals. Escoles
per a cle66eMs. Biblioteques. Arxiu Històric. Exposicions d'Art. Museus d'Art i d'Arqueologia. Jnstitttéions d~ Ciències Naturals. Banda Munidpal. Subvencions culturals. Confecció deT Catà leg del :\!useu del
Palau ::-Jacional. Coordinació de l'(<)bra municipal d'en-

scuyament amb les diYerses institucions oficials de
Cultura. Relacions amb el Patronat Escolar de Barcelona i tota mena d'organismes culturals que tinguin
·
relació amb la Corporació.

URBANITZACIO I ElXAJIIPUl.

Funció encarregada al Consèller-Regidor senyor Estanislau Durau-Reynals.
Compeiilncia. - Installació i reforma dels serveis
relaciouats amb el Plà110I de la ciutat. Obertura i alineació (lc carrers i ])laces. Obres d'11rba nitzafió. Traçat i establiment de parcs i jardins. Reforma ' interior.
Oruamc11tació. Rot.uladó i numeració de carrers i places. 1\Ionttmcuts públics. Edificis d'ü1terès històric o
art.ístic. Inst.allacions industrials particulars. Obr<!s
particulars. Assumptes que la Llei d'EL'i:ampla del 26
de juliol del 1892 determina com a competència de Ja
Comissió Especial d'Eixampla.

ISGRESSOS, DESPESES I PA..TRBTO.VI
Ml'SICIPAL

Funció encarregada al Conseller-Regidor senyor ,\utoni Yilalta i \ïdal.
Compctèllcitl. - Rrgim i aplicació de tots els ingresso~ municipals. Recaptació vohmtària i executiva.
Inspecció fiscal. Control dc les despeses fixades al Prc~
!-upost munieipal i distribució de les consignacim1s ¡.;lobais, dintre del Pres~upost. Propietats i drets del Municipi. lnYentati mu nicipal. Exerrici d'accions mulliclpals. Compareixença en judici i tot quant es refcJ·cixi a 1'exercic-i dc les funcions relacionades amb aquest
aspecte.
POLfTlc...A SOCIAL

Funció Cllcarregatla al Conseller-Regidor senyor l\Ia·
riil :'11attíncz Cuenca.
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CompcUncia.
Compliment de tota la legislació
social en la part que afecta les Corporacions municipals, i desem·olupamen t de les iniciatives referents a
aquest ordre de funcions. Juntes locals. Cases Barates.
Assegurances -;ocials. Retirs obrers. Institucions d'estalvi, crèdit i cooperació. Borsa )1unicipal de Treball.

S'ER l'EIS POBLJCS I CONTSACTES
Funció encarregada al Conseller-Rcgid'or 'Senyor
Antoni \'eutós i Ca.<;adevaU.
Compett'ncia. - Proveïment d'aigües. Enllumenat
de la via pública i de les dependències uJuuicipals. Cla''egueres. Canalitzacions dc tota mena. InstaUacious
industrials de caràcter municipal. Tallers Municipals.
Conservació dc la via pública. Funcions relacionades
amb els contractes municipals, així d'Interior com d'Eixampla. Aeriport.

CIRCULACió I POLICIA URBANA.

Funció encarregada al Conseller-Regid or senyor Jaume Vàchicr i Pallé.
Compet~ncia. -Circulació en general. Compliment
del Reglam~nt i disposicio!ls reguladores del tràfic. Tramitació de denúncies i imposició de sancions. Dipòsit
de vehicles. Concessió de línies de tota mena de transports i policia de llur c......:plotació. Reversió i conversió
dels mitjans dc transport. Metropolitans, en el que sigui de competència municipal. Autocars i automòbils.
l\Ioto-taxis. C~txes de plaça. Auto-escoles de xofers,
en tots llurs aspectes. Re~lamentació dc mitjans de
transport. Circulació per la Yia pública. Instaüacions
reguladores clel tràfic. Parcs d'estacionament . Refugis.
Altavetts. Regularització dels sorolls. Ocupació de' la
via púbÍica. Informe sobre les obres que representin
remoció del pnviment (obertura de rases, col-locació de
rotllos, viaductes, canonades, cables i reparacions). Cos
de la Guàrdia Urbana, comprenent el seu règim íntegre, inclús Ja proposta de nomenaments. Cos de Vigilants de Parcs i tota mena dc Guarderies. Cos de VigiUncia de 1\Iontjulc. R~gim •lcls xofers municipals. Cos
de _B ombers. Compllmeut, a tota la ciutat, dels reglaments j ordinacions dictats per 1a Corporació municipal, eu la part que afecti a Policia Urbana.

PROVEJMENT S

Funció encarregada al Conseller-Regid or senyor Od6
Hurtado.
Compclt11cia. - Proveïment de la cintat. Problemes
que se'n derivin. Mercat:;. Eséorxadors. Venda atnbulant. Inspecció sanitària de substàncies alimentoses
mosta..,saferia. Estadístiques de Pro\·eïmcnts.

GOVERNA CIO

Funció encarregada al Conseller-Regid or senyor
Josep ::\I.• Massip i l7.àbal.
Competência.- Expedients relatius a l'Ajuntament.
Cerimonial. Padró. Eleccions. Personal. Assistència so-
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ciat. Higiene i Sanitat. Cementiris. Pompes fúnebres.
Cases de Correcció i Hospitals. Assumptes indeterminats, no compresos en la competència dels altres Consellers-Regidors . Estadística. Oficines munieipals de
Districte, en la part que d'ell depengui.
-Elevar a l'Ajuntament ple el dictamen següent:
c:Precisa constituir els òrgans de tramitació. dels afers
que l'Ajuntament té sota la seva competència, amb
independència del que es refereix .a la Comissió dc
Go'"ern 1\Iunícipal, eu el que fa a les seves funcions
pri,'atives.
Per aquest motiu, la Comissió de Govern
entén que l'Ajuntament ple podria prendre els següents
acords : = Prime¡; : Per a enlaü·ar les oportunes propostes a l'Ajuntament ple, existiran Comissions qtte
corresponguin a l'esmentat ple consistorial. ·r.es referides Comissions seran vuit, anomenades : cHisendu,
aCultura., cUrbanitzaci6 i Eixampla•, cPoHtica Social», «Serveis públics i Contractes•, .-Circulació i Policia Urbana•, •Proveïments» i ,Governació... Les e..xpressades Comissions seran presidides pel ConsellerRegidor respectiu, i Ja d'Hi!'enda, indistintament per
l'Alcalde, que regeix la funció anomenada cPressupostos1 Crèdit i Tresoreria», o pel senyor Conseller-Regidor encarregat d'dngressos, Despeses i Patrimoni Municipah. En absència del President, passarà a presidir
la Comissió el Conseller conocat en ordre preferent de
la llista que hagi obtingut majors sufragis en les darreres eleccions municipals, a no ésser que hi hagués
un Conseller-Regid or, en el qual cas aquest actuarà
de President. La competència de les Comissions es limitarà a dictaminar en els aspectes de cada serve'i que
corresponguin a l'Ajuntament ple, segons l'art. 140
dc la Llei Municipal de Catalunya, partint de la base
de les funcions atribuïdes a cada Conseller-Regid or en
la divisió cle competències portada a terme per la Comissió de Govern Municipal. Els assumptes en què les
Comissions consistorials hagin d'entendre, seran preparats per Ja Comissió de Go\ern Municipal, la qual,
amb la corresponent proposta, remetrà els expedients
al senyor President de la Comissió del ple respectiu .
.>\questa, dictaminarà l'assumpte, i la seva proposta serà
la que figurarà en l'ordre del dja de les sessions de
l'Ajuntament. Si la Comissió respectiva demorés un
assumpte, podrà el seu President, d'acord amb la Comissió de Govern, portar-lo directament a coneixement
de l'Ajuntament ple. La Comissió es reunirà el dia que
el seu President determiui, en una ú11ica convocatòria,
i podrà prendre acords transcorreguda que sigui mitja
hora de l'assenyalada en la convocatòria, sigui quin
sigui el nombre de Consellers que hagin assistit a Ja
reunió. En cas d'empat en les votacions, resoldrà el
mateix el seu President, que tindrà vot de qualitat.
No s'aixecaran actes de les sessions de les Comissions
per al ple ; les seyes decissions constnrau en els distàmeus que, sotascrits pels que els hagin aprovat, es presentin a la consideració de l'Ajuntament. La disconformitat d'algun dels Consellers components de la Comissió, amb el dictamen que la tnateixa aprovi, es farà
const.a1, en l'acord, a no ésser que l'interessat. estimi
millor formular un vot particular, en d qual cas se'n
donarà compte al ple, juntament amb el dictamen respectiu. Cada Comissió es compondrà òc President i
set membres. No es podrà donar compte al ple de cap
assumpte que no vingui dictaminat per la Co¡nissió ,res-
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pectiva. A fi dc recollir eu el que calgui la iniciativa
dels senyors Consellers que no íonuiu part d'una Comissió, podran presentar els mateixos pmposicions, per
a ésser discutides en la sessió del ple, sempre que les
(acin a mans del senyor President de l'Assemblea amb
set dics d'anterioritat a la reunió, a fi que l'esmentat
President pugui passar-les tot segúit a la Comissió que
tingui competència per a entendre-hi. En el cas de presentar-se un asstUnpte de veritable urgència, podrà
donar-se'n compte directament, pe.r mitjà de proposició, a l'Ajuntament ple, però abans de discutir-se es
¡·equerirà el dictamen de la Comissió consistorial que
hi thtgui competència. = Segon : A més de les Comissions consistorials indicades, ex.istwan les _E specials i
les Délegacious que la Corporació 1nunicipal .acordi
fixar i nomenar. = Tcrce.r : Fent ús del dret que confereix l'art. 6.3 de la Llei .l\Iunicipal de Catalunya, s'aprova la proposta que fa la Comissib de Govern l\lunicipal sotasignant, de crear Delegaêions especials de
funcíons, que seran les següents : cHigiene i Sanitah,
cCenientiris•, e Assistència socia~» , o: Ordenació financera• i cTallers municipals•. La competència de cadascuna d'aquestes Delegacions especials serà la que deriva directament i natural de llur titol. Les Delegacions
especials, en resoldre, no podran crear acte administratiu, sinó fer propostes al Conseller-Regidor dintre
ue la jurisdicció. global del qual esti.:,uui compresa la
funció atribuïda a la Delegació especial respectiva. El
Conseller-Regidor, si accepta la proposta, la com•ertirà
en resolució, en el cas que es tracti d'una disposició
reglamentària en compliment de 1'art. 64 de la Llei ·
Municipal Catalana, i en altre cas, portarà la proposta
a resolució de la ComissiÓ de Gc~·em, i aquella constituirà acte administratiu. = Quart : A més de les Delegacions indicades, i. dintre de la facultat que a l'Ajuntament ple dóna el repetit art. 63 de la Llei Municipal, es creeu també Delegacions espe-eia1s de Districte,
a exercir en cada un dels deu districtes municipals, en
els edificis que posseïen les e..~tingides Tinències d'Alcaldia. Cac.la un d'aquests Delegats s'anomenarà cCon!>eller-Delegat del Districte..... {el que sigui)• . Seran
funcions d'aquests Delegats, el règim de tot el que es
refereixi a l'allistament, talla i reconeixement de minyons, expedients de pròrrJga, lliurament de documents militars i de Marina, re>ista anual, inCormacions
testificals de pt-rdua de docum~nts militars, compliment
d'arrestos menors disposats pels Jutjats municipals, ...-isats de documents d'A1caldies de barri, i tota mena de
funcions infonnati\·cs i de cooperació ~tots els sen·eis,
fent les oportunes propostes als Consellers-Regidors de
cada funció municipal, a fi de poder donar a les mateixes el caràcter d'acte admitlistratiu. = Cinquè : Interinament, i seus perjudici del que el Parlament de
Catalunya determini, seguirà funcionant la Comissió
Especial d'Eixampla, presidida pel senyor ConsellerRegidor d'cUrbanització i Eixampla», amb l'excepció
que els afers que es referei."in a la part d'Eixampla no
s'enlaírq.ran al coneixement de l'Ajuntament per laComissió consistorial del ple d'aquell n om, sinó per l'EsFecial d'Eixampla, constituïda en la forma que determina la Llei del 26 de juliol ucll I8<}2.»
- Nomenar les següents Se.ccions de Reclutament :
Districte I. - Senyors Hilari Salvador i Castell, President; Josep l\fatheu i Ferrer, Síndic; Josep Maria
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)lassip i lzàllal, Lluís Durau i Ye;ttosa, Josep .\1omar
i Estadas i joan Domè-nech i BuScà.
Districte Il. - Senyors \'icenç Bernades i \'insà,
President ; Pere Domènech i Seriñana, Síndic ; Emili
Granier i Barrera, OctaYi Saltor i Soler, Enric Sànehez
i Silva i 1[ateu Ruiz i Porland.
Districte llL - · Senyors Tomàs PlUUarola i Julià,
f resident; Josep 1\-[aria Hlat1ch i Romeu, Sínclic; Josep
Escofet i Andreu, Antoni Ventós i Casadet-all, Josep
Arm~ngol de Llano i l?ere Huguet i Puigderrajols.
Districte 1\'. - Senyors Ricard Altaba i Plannch,
Presid~nt; A nd ren Bau si li i San romà, Síndic; Estanislau Duran-Reynals, Odó Hurtaclo "i Marti, Frederic
Herèdia i Valls i Ma1ti Casals i Galceran .
Districte V. - Senyors Francesc Ca,r bonell i Vila,
Prcsid~nt; Frederic Frígola i Palan, Síndic; Domc}nec
Pla i Rlauc, Xavier Calderó i Corouas, Josep SamblaÍIcat i Snlanova i Abel Velilla i Zara-wla.
Districte VI. - Francesc Godó 1 Roch, President;
Francesc Rossell i ).[untauer, Síndic; Jaume Serra Húnter, .Joan Solé i Janer, Casimir Giralt i Bullich i Amadeu Llopart i Vilalta.
Districte VII. - Senyors Josep G:ispert i Vila, President ; A u toni Oliva i Oliva, Síndic; Antoni \'i la! ta
i \'ida!, Francesc d'A. \'endren i Tiana, Pere Salvat i
Pie i Jo.sep :Xonell i Pujol.
Districte YIU. - Senyors Benet ~Iori i Ballester,
President; Cristià Cortès i Lladó, Síndic; Jaume \'àchier i Pallé, Furan Sagan·a i Castellarnau, Frederic
Brasó i Vilaret i ~Ianud Sanl:amaria i Gonzàlez.
Districte IX. - Senyors Joan· Cordomi i Pujolar,
President ; Ferran Boter i .Mauri, S'tndic ; Frèderic
Roda i \'entura, Lluís Puig i l\lunné, Joan Griso i
Descàrrega i Ramo11 1\larl~s i Farrés.
Districte X.- Senyors Ramon Ju nyen_t i Vila, Pt·esident; Josep Codolà i nualdo, Sind'tc ¡ 1\Iarià Martfue:~. Cncnca, Llu1s 'Matutano i CasanoYas, 1\Iiqttel Ollé
i Juyé i Josep Duran i Guàrdia.
- Dispoliar que els secretaris Palticulars dels scnyot's Con:-ellers-Regidors i d del senyor Secretari de
I' Ajuntament, així com el personal de llurs Secretaries pnrticulars, no Yingttin obligats a firmar la llista
d'entrada, si es té en compte que molt freqüentment
ltan dc trebnllar en hores extraordinàries ..
..._ Fer els trasllats de personal següents, per a les
Secretaries particulars dels senyors Consellers-Regiclors : A la del senyor Hur·tado, rom a sècretari, Jo.scp
~r.a :\ixel à, i la seuyoreta ]llontserrat Diaz ; a la del
senyor Durnn-Reynnls, com a secretària, )[ercè Yus i
Ortín, i Encarnació Chis; a la del senyor \'entós, com
a secretari, Joan Roig, i la senyoreta Francesca Dego11ada; a de del senyc.r \'àchier, cpm a secretari, Josep
Fl!rnàndez i Pmg, i la senyoreta Isabel Paré; a la del
senyor ~!assip, Lluis Soler, Teresa .Martí i Angel.Ventura, urdenança; i a la del senyor Martínez Cuenca,
:\ madcu Rcrnadó.
- Assabentar-se d'una comunicació de l'Alcaldia,
participant. ha\1er disposat que per la Pagadoria Municipal s'efectuïn les retencions interessades per l'Associació Iustrnctiva d'Obrers i Empleats de 1'Ajtt11tament.
- Jll\·itar el senyor Alcalde de. 1\IontpeUer, per ~i
,·ol honorar la ciutat de Barcelona acompanyant els
professors de I 'esmentada població fl·ancesa, en la vi-
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sita collecti\'a que han de fer a la nostra ciutat el dia
1.• 1 següents de març pròxim; i disposar que l'Oficina d~ CcrimrJnial tingui cura de l'organització del
viatge i que eitlairi a aquesta Comissió de GoYcrn les
propostes que ea lgu i n.
·
• ·- Disposar que l'oficial segon Carles Cortina i Gillt·r, que actualment presta el sen-ei .a PoHtica Social,
pa,.;si a I.'Xercir-lo a l'Oficina del Districte IY.
Facnltar el senyor Conseller-Regidor de Polftica
Sncial per suspendre fins a noYa ordre l'runmciat fundonament de la Rnrsa Mu.nicipal de Treball, la qual
c·osn lHJ\'ia dc tenir lloc el dia 12 del corrent; essent
objecte dc 1'ajornament, la revjsió que precisa íer de
lot el que s'ha portat a cap ti11S .ara a la Borsa del Treball, i fa necessitat d'estudiar en tots els seus detalls el
règim que s'h..'l.gi de donar à l'esmentada Institució perquè tingui la màxima eficiència,· d'aèonl amb el que disposa la Llei sobre la Collocació Óbrera; destiuar al propi ~enyor Conseller un local més adient que el que avui
utilít.r.u, que tiugui, a més del seu despatx i lloc per
a In Secretaria partic1Jlar, l'espai suficient perquè puguin esperar-se els Yisitants; i facultar-lo per entaular
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negociacions amb el Conseller de Treball i Obres Públiques clel t:overn c.le la Generalitat, perquè pugui ferse el trasllat, a la Borsa de Treball d'aquest Ajtmtament, dd fitxer d'obrers parats inscrits al Cens que
Ya confeccionar aquella Conselleria, respectant, amb tot,
l'nntiguital d'inscripció dels referits obrers en el uou
1-:gim establert per Ja Borsa Municipal de Treb;.dl, en
allò que fa referència a Barce]ona.
- Adquirir la reproducció dels 111osaks de l'artista
senyor Bagaria, referents al Govern provisional cle la
República espanyola, per la quantitat de 375 ptcs., previ l'informe que se serveixi d<!nar la Intervenció Municipal, a la qual serà passada aquesta resolució.
- Traslladar tot el Departament de Circulació i Policia Urbana al Palau de la Premsa, de Montjuïc; i
disposar que passin a prestar servei a l'Ajuntament, ·
o bé al pis llogat al carrer de BeUafila, els funcionaris
dc la Liquidació de l'Exposició Internacional i els de
Parc i Jardins; i que el referit trasllat es faci atenent
les ordres que es serveixi donar el senyor ConsellerRegidor de Circulació j Policia Urbana.

Ajuntament
El dia 7 dc febrer d'enguany, \'a reunir-se l'Ajuntament I'le, en se:;sió pública e..xtraordiuària, sola la
prcsicll>nciu del que ho és de l'Assemblea, senyor Josep Hscofcl, i flmb assistència dels Conselleys-Regidors
senyors Ricard Altaba i Planuch, Andreu Bausili i Sanromà, Vicenç Bernades i Viusa, Josep 1\'I." Blanch i Ronwu, l•'crran Bot~r i Mauri, Xavjer Calderó i Coronas,
Frnncesc Carbonell i Vila, Josep Codolà i Gualdo, Joan
Corclomir i l'ujolar, Clistià Cortès i LJadó, Pere DoJ11t·JJt:clt i &riñana, Estanislau Duran-Reinals, Lluís
Duran i Ventosa, .Fr.,deric Frigola i Palau, Josep t;ispert i Vila, Francesc Codó i Roclt, Emili Granicr i
11arr~ra, Ot Hurtado i 1\Iartí, Ratnon Junyent i Yila,
Marià :\lartínCJ. Cuenca, Josep l\l.a l\Iassip i Izàbal,
Josep l\latheu i .FeiTtr, Lluís ~Iatutano i Casauo,·as,
Hcnel )[ori i Ballester, Antoni Oliva i Oliva, Domènech Pl:t i Blau, Tomàs Pumarola i Julià, Frederic
Roda i \'tntura, Fraucesc Rossell i 1Iuntaner, Ferran
dc Sagarra, Ocun i Saltor i Soler, Hilari Salvadó i Castell, Jaume Serr11 Húnter, Joan Soler i Janer, Jaume
\'àchicr i Pallé, Francesc Vendrell i Tiana, Antoni \'eutó" i Casadc,·all i Antoni Yilalta i \ïdal.
Tamb(: hi as~isti l'Alcalde, senyor Carles Pi i Sunyt'r.
S'dec·tuà la votació secreta per a l'elecció de Vicepn•sidcnts. Eo; re.<:olgué, abans, que el que obtingué~
majnr uombre de Yois fos designat Vice-presideut pri111cr, i sc•g()n, el que restés eu el lloc següent. La votarió donà c:l resultat que es consigua: Senyor Francesc Carbonell, :!5 vots; senyor Xavier Calderó, 9 \'ots;
paperetes c1\ blanc, 6. A continuació foren proclamats
eJ,.; ~enyor,; Frant"csc CarboneU i Yila i Xavier Calder{¡ i Cornnas per als càrrecs de Vice-presiclent primer
~cgon, respectivament. Prcngu~;ren part en la Yota-
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ció el:-; senyors Ricard Altaba i .Planuch, Andreu Bausiti i Sanromà, Vicenç Bernades i Viusa, Josep M.a
Blanch i Romeu, Ferran Boter i l\:fauri, Xav:ier Calderó i Corouas, Frauce;:;c Carbonell i Vila., Josep Codolà i Gualdo, Joan Cordomir .i Pujolar, Cristià Cot'tès
i J,1adó, ;r>ere Domènech i Seriñaua, Estànis1au DuranRcit1als, Lluís l)uran i Ventosa, Fredetic Frígola i
Palau, Josep Gispert i Vila_, Francesc Codó i Roch,
Emili Granier i Barrera, Ot Hurtad 0 i l\Iartí, Ramon
Junyent i Vila, Marià Martínez Cuenca, Josep Maria
i\lassip i Izàbal, Josep Matheu i Ferrer, Lluís Matutano i CasanoYas, Reuet Mori i Ballester, Antoní Oliva
i Olh·a, Carles Pi i Sunyer, Domènech 'Pla i Blau, Tomàs Pumarola i Julià, Roda i Ventura, Francesc Rossell i Muntaner, Ferran de Segarra, Octavi Saltor i
Soler, Hilari Salvadó i Castell, Serra Húnter, Joan Soler i Jancr, Jaume \'àchier i Pallé, Francesc Vendrell
i Tiana, Antoni Ventós i Casadevall, Autoni Yilalta i
Vidal i el President, senyor Josep Escofet i Andreu.
S'hi adoptaren després els acord:¡ següents :
Assabentar-se d'una comunicació del .senyor Alcalde, en la. qual es dóna coneixement de com la Comissió
de GoYeru ha distribuït les -funcions i serveis de la
competència municipal entre e.Js Consellers-Regidors.
(n'aquesta cltstribució es donà compte a la ressenya
de la sessió dc la Comissió de Govern Municipal, la
qnal s'in¡;;ereix cu un altre lloc d'aq,trest nombre.)
donà lectura al primer extrem d'Ull dicta1nen
de la Comissió de Govern Muhicipal, que diu ai,xí :
«Precisa constituir els òrgans de tramitació dels afers
que l'1\juntament té sota la seva competència, an1b independència del que .eg refereix aquesta Comissió en
d que fa a les seves hmcions privatives. = Per aquest
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motiu, la Comis"ÍQ de GoYern entén que l'Ajuntament
l'le podria prendre els següents llcords :
1! Per a enlairar les oportunes proP.ostes a l' Ajuntament Ple existiran Comissions que correspouguin a
l'esmentat Ple Consistorial. T.es referides Comissions
seran vuit., ano1uenades : Hisenda; Cultura ; Urbanització i Eixampla; Política Social; Sc.rçeis Públics i
Contractes ¡ Circulació i Policia Urbana; Proveïments,
i Governació. I_.es expressades Comissic11::l seran presidides pel Conseller-Regidor respectiu, i la d'Hisenda,
indistintament, per l'Alcalde, que regèix la funció anomenada «Pressupostos, Crèdit j Tresoreria», o pel senyor
Couselle¡·-Regiclor encarregat d'tt!ngressos, Despeses i
Patritnoni Mun'icipah. En ab$ència del Presidet1t, passarà a presidit la Comissió el CollSeller coHocat en or-·
dre preferent dc la llista que hagi obtingut major sufragis en les darreres eleccions municipals, llevat que
lli haguessin Consellers-Regidors, en el qual cas aquest
actuarà de President. La competència de les Comissions es limitarà a dictaminar en els aspectes dc cada
servei que corresponguin a l'Ajuntament Ple, segons
l'art. 140 de la Llei Municipal de Catalunya, partint
de la base de les funcions atribuïdes a cada CooseJlerc
Regidor cu la divisió de competències portada a terme
per la Comissió de ('-.Qvern ~Iuuicipal. Els assumpte~
en què les Comissions Consistorials hagin d'entendre,
seran preparats per la Comissió- de Govern frlunicipal,
la qua~, amb la corresponent proposta, remetrà els expedients al senyor President de la Comissió del Ple respectiu. Aquesta dictaminarà T'assumpte, i Ja se\'a pro·
posta sera la que figurarà en l'Ordre del Dia de. les
sessions dc l'Ajuntament. Si la Comissió respectiva
demorés uu assumpte, podrà el seu President, d'acord
amb la Comissió dc Govern, portar-lo directatnent a
coneixement de liAj'untameut Ple. La Comissió es re·
unirà el dia que el seu President determinj, en una
únicn convocatòria, i es podran prendre acords transcorreguda que sigui mitja hora de l'ilssenyalada en la
convocatòria, sigui quin sigu{ el nombre de Consellers
que hagin assislit a la rettnió. En cas d'empat en les
votacions, el resoldrà el seu President, qui tindrà Yot
dc qualitat. No s'ai.xecaran actes de les sessions dc les
Comis~ions pel Ple, però les seves decisions constaran
en els dictàmens que, sotascrits pels que hagin aprovat,
es presentin a la consideració de l'Ajuntament. La
disconformitat d'algun dels Consellers components de
la Comissió, amb el dictamen que aquesta aprm·i, es
farà constar eu l'acord, lle'\"at que l'interessat estimi
millor formular un vot particular, en el qual cas se'n
donarà compte al Ple, juntament amb el dictamen
tespectiu. Cada Comissió es cotnpo_ndrà de President i
set. membres. No es podrà donar compte al Ple de cap
assumpte ,que no vingui dictaminat per la Comissió
respectiva, llevat. el cas prev1st anteriorment en tractar d'aquells que la Comissió demorés el despatx de
l'assumpte. A fi de recollir en el que calgui la lnicíativa dels senyors Consellen; que no formin part d'tma
Co111issió, podran aquests presentar proposicions per a
ésser discutides en la sessió del Ple, sempre que les
facin a mans del senyor President de l'As.semblea amb
set dies d'anterioritat a la reunió, a fi que l'esmentat
President pugni passar-les tot seguit a la Comissió que
tinguí compet~ncia per a enteodr..e-hi. En el cas. de presentar-se tm as"ump~e de veritable urgència, podrà
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donar-se'n compte directament, per mitjà de proposició, a l'Ajuntament Ple, però abans de discutir-se en
requerirà el dictamen de la Comissió Consistorial que
tingui compett:ncia.,
En virtut d'una esmena del senyor Granier, el final
d'aquest e.xtrem fou redactat ai-xí : cNo es podi:à clonar
compte al Ple de cap assumpte que no vingui dictaminat per la Comissió respectiva, llevat el cas previst
anteriorment, en tractar d'aquells que la Comissió demorés el despatx cle l'assumpte.ll
Fou aprovat l'extrem amb la modificació indicada,
així com també la següent proposta:
«Que les Comissions a què l'esmentat extrem primer es re(erci.-x, estiguin integrades pels Consellers següc11ts :

C0111TSSIO CONSISTORIAL D'HISENDA

Vocals : Senyors Bernades, Boter, Pla, Rossell, Bausili, Rlancb i Domènech.

COMTSSIO COXSISTORlAL DE CULTURA

Vocals ; Senyors Carbonell, Cortès, Mori, Rossell,
Duran Ventosa, Saltor i Frígola.

COMISSió CONSISTORIAL D'URBANITZACió
I EIXAMPLA

Vòcals : Senyors Cordomí, .Mori 1 _ Oliva, Fumarola,
Vendrell, Hlat1ch .¡ Matutano.
-

COA'IJSSTó CONSISTORTAL I)E POL1TfCA SOCIAL

Vocals : Senyors Altaba, Boter, Codó, Granier, Vendrell, Soler Jauer i Domèuech.
COMISSió CONSISTORIAL DE SERVEIS PúBLICS
I CONTR.4CTES

Vocals : Senyors Bernades, Junyent, Oli,•a, Pla, Ccdolà, Roda i Frígola.
COMISSU'> COXSlSTORTAL DE CIRCr.:LACIO
I POLICIA URBANA

Vocals : Senyors Gispert, Junyent, Fumarola, Salvadó, Calderó, Sagarra i Matutano._ ,
COMISSJO CONSISTORIAL

DE PROVEIMENTS

Vocals : Senyors Cortès, Codó, Granier, Salvadó, Codolà, Sagarra i Matheu.
COMTSSIO CONSISTORIAL DE GOVERNACIO

Vocals: Senyors Altaba, Carbonell, Cordomi, Gispert, Roda, Soler Janer i Matbeu.
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Fou aprovat a continuació el segon e:<rtrem del dictamen que diu :
•2. 0 Ultra ics Comissions consistorials indicades,
existiran les especials i les delegacions que la Corporació Municipal acordi fixar i nomenar.ll
En relació a aquest extrem, es procedí a la designació dc Comissions especials i representacions i delegacions en entitats distintes, en la forma següent :

Escou DE

Co~JERÇ.

-

FIRA DE llARCELONA. -

Un Conseller, senyor Codó.
Dos Consellers : Senyors Gis-

pert i Fumarola.
]UNT:\ DE I/ASil, DE NENES DESI!Ml'ARADllS. Consellers : Senyors Mori i So1er janer.

DELJ;GACIÓ

Dos

AL ·CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEl.
DE BARCELONA, S. A. - L'Alcalde
de Barcelona, i nou Com¡ellers, senyo)"s Escofet, Vàchier,
Vilalta, Boter, Gispert, Salvadó, Sag;arra i Saltor.
PJ;R

F. C. MsrnoPOI.ITÀ

COMISSIONS ESPECIALS
COMISSió DEL MOÑUMEN't ALS VOLUNTARIS
• CA.TALANS DE LA GRAN GUERR4
President : I/ Alc~lde. Vice-president, a designar
per la Gent•ralitat de Catalunya; i quatre Consellers,
senyors Bernades, Mori, Pumarola i Saltor.

COMISSió DEL MONUMENT A PI I MARGJtLL.
Cinc Consellers : Senyors Vilalta, Junyent, Carbonell, Cordomí i Saltor.

CONSELL REGIONAL
DE PRIMER ENSENYAMENT

HosJ•ITAI, DE SANT PAu. - Dos_Consellers o veïns,
senyors Cardomí i Fumarola, i dos suplents, senyors
Rossell i J. Puig i Alfonso.
INSTITUT D'0RII!NTACIÓ PROFESSIONAl,.
seller, senyor Cortès.

]UNTA Mtx.TA m; L'HosPITAL CLÍNIC.- Un Conseller,
senyor Carbonell.

]UNTA DE LA SÈQUIA COMTAL. -Tres Consellers : Senyors Junyent, Altaba i Blanch.
JUNTA n'OBRES DEL PORT. Salvadó.

Dos Consellers : Senyors Serra Húnter, i Mori.

Un Con-

Un _Conseller, senyor

]UNTA DE LA CASA MUNICIPAL DE ~:fiSI!RICÒRDIA.
Dos Consellers : Senyors 1\Iori i Blanch.

COMISSió D'AVALUACió DE LA RIQUESA I REPARTIMENT DE LA CONTRÍBUÇIO TERRITORIAL
l~OSTICA I PECUARIA

}UNTA DE !.'HOSPITAL DE NOSTRA DONA DEI. SAGRAT
Cou. - Un Conseller, senyor Duran Reynals.

1

UNIÓ DE MUNIClPIS EsPANYOLs. - "Un Conseller, senyor Vilalta.

Qt1at1·c Consellers : Senyors Vilalta, Pla, Cordomi
Baus ili.

COMISSIÓ NACTONAI, Dl! Crncur,ACIÓ. --Un Conseller,
senyor Vàchier.

COMISSió MIXTA DE TRESORERIA I REFORMA
Sis ConseUers : Senyors Pi i Sunyer, Boter, Pla,
Bernades, Rossell i Bausili.
Tres suplents, també Co~sellers: Senyors Junyent,
Altaba i Blanch.

]UNTA DEl. LICEU Fu.HARMÒNIC. -Un Conseller, senyor Mori.
JVN'rA m: PROTECCIÓ A LA INF.l.NCIA. senyor Altaba.

Un Conseller,

COMISSió MIXTA DELS SERVEIS DEL TAXI

}UNTA l\IIXTA D'URBANITZACIÓ Í CASERNES DE BARCE·
!.ONA. - L'Alcalde de Barcelona, i dos Consellers, se' nyors Duran Reynals i Bernades.

Tres Consellers : Senyors Martínez Cuenca, Calderó i Salvadó.
Tres vocals ve'ins: Senyors Joa11 Pons, Salvat i
Manuel Rodon i Soriana.

PATRONAT DF. L'ASil, DURAN. ~Dos Consellers: Se·
uyors Martiuez Cuenca i Solet Janer.
PATRONAT DE PilNF.DIDllS. Sagarra.

Un Conseller, senyor

DELEGACIO NS
A~Sli~IRT.I\A DB T.A CONFJÚ)iRACIÓ SrNDlCAL HIDROGRA·

JIICA DJlr. PIRnNJW OR11iNTAI.. - Un ConselJer, senyor
Codó; i un suplent, també Conseller, senyor Junyent.
•

o

CoNSORCI DF.L PonT FRANc. - L'Alcalde de Barcelona, i set Co11scllers, senyors Dur-an Reynals, Vàchier,
Bernades, Altaba, Codó, Rossell i Codolà.

PATRONAT Dll I.A Brm1IO'l'ECA ARÚS. Senyors Oliva i Codó.

Dos Consellers :

PATRONA'l' Dll T,A Brm,rÒ'l'!ICA DE CATAI.UNVA. Consellers: Senyor Cortès i Saltor.

Dos

PATRONAT MASSANA. -Dos Consellers : Senyors Cortès i Rossell.

•

GASE T A

MUNICIPAL

]UNTA Dl! CJ.ÈNCII!:S NATURALS. - Quatre Consellers :
Senyors Serra Húnter, Duran Reynals, Duran i Ventosa, i Escofet.
]UNTA DE MUSEUS. - Quatre Consellers : Senyors
Duran Reyrtals, Massip, Carbonell i Saltor.
PATRONAT EsCOLAR DE BARCELONA. - L'Alcalde de
Barcelona, i set Consellers, senyors Rossell, Vilalta,
Ilurtado, Junyent, Salvadó, Escofet i Saltor.
PATRONAT DE LA CAUSA PIA D't VILANA. sellers : Senyors Oliva i Roda.

Dos Con-

. - .PATRONA't DE L'HABITACIÓ.~ L'Alcalde de Barcelona,
i tres Consellers, senyors Hurtado, Oliva i Bauslli.
PATRONAT DE t'HOSPITAL D'INFANTS ORFES. Consellers : Senyors Carbonell i Roda.
RESIDBNCJA n'ESTUDIANTS. Gispert.

Dos

Un Conseller, senyor

]UNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIONS D'ART.- President,
l'Alcalde de Barcelona. Vice-president, el President de
la Comissió de Cultura. Dos Vocals: Con¡¡ellers senyors
Mori, i Duran i Ventosa.
PATRONAT DEL PREMI DURAN I BAS. - Dos Consellers : Senyors Rossell, i Duran i Ventosa.
PATRONAT DE LA RAJrtni,A DE u:s FLORS. seller, senyor Pla.
'SoCIEtAT D'ATRACCIÓ DE FORASTERS. senyor Salvadó.

Un Con-

Un Conseller,

]UNTÀ DE VtGII.ANTs.-Un Conseller, senyor Hurtado.
]UNTA DE CASES l3ARATES. -Dos Consellers: Senyors
Martínez. Cuenca i Cordomí.

•

Amb els vots en contra, de la Minoria de Lliga Catalana i de la Minoria Radical, fou aprovat el tercer
extrem, que diu així :
•3·· Fent ús del dret que confereix l'art. 63 de la
Llei :Municipal de Catalunya, s'aprova la proposta que
fa la Comissió de Govern Municipal sotasignant, de
crear Delegacions especials de funcions, que seran les
següents : Higiene i Sanitat; Cementiris ; Assistència
Social; Ordinació Financera, i Tallers Municipals. La
competència de cada una d 1aquestes Delegacions especials serà la que deriva direc~ment i natural de llur
títol. Les Delegacions especials, en resoldre no podran
crear acte administratiu, sinó fer propostes al ConsellerRegidor dintre de la jurisdicció global del qual estigui
compresa la funció atribuïda a la Delegació especial
tespectiva. El Conseller-Regidor, si accepta la proposta,
}n cmwertirà en resolució, cas que -es tracti d'una dispo~ició reglamentària en éompliment de J4art. 64 de la
Uei Mut1icipal Catalaüa, i eu. altre cas portarà la pro-
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posta resolució de la Comissió de Go-çern, constituint
aquella acte administratiu.»
Amb els mateixos vots en contra, s'aprovà la següent proposta: •Que es nomenin delegats especials
de funcions en la forma que el dictamen es refereix,
els següents senyors : Higien': i ~anitat, senyC!_r Cortès ;
Cementiris, senyor Pla; Assistència Social, senyor Granier Barrera; Ordenació Financera, senyor Boter, i Tallers Municipals, senyor Oliva.»
També, amb els vots en contra de Ia Minoria de
Lliga Catalana i de la Minoria Radical, s'aprovaren els
·
següents extrems i propostes :
«4. t Ultra les Delegacions indicades i dintre de la
Facultat que a l'Ajuntament Ple dóna el dit art. 6:3
de la I.,lei Muuici¡)al, es creen Delegacions especials
dc Districte, a exercir en cada un dels deu M_u uicipals,
en els edifids que posse1en les extingides Tinèt1cies
d'Alcaldia. Cada llll d'aquests Delegats s'anomenarà
Conseller-Delegat del Districte ... (el que sigu.i). Seran
funcions d'aquest Delegat, el regisme de tot el que
es refereixi a l'allistament, talla i reconeixement de
minyons, e.-xpedients de pròrroga, lliurament de documents militars i de marina, revista anual, informadons textificals de pèrdua de documents militars, compliment d'arrestos menors disposats pels Jutjats Municipals, Yisats de documents d'Alcaldies de Barri, i
tota mena de funcions informatives i de Cooperació a
tots els serveis, fent les oportunes propostes als Consellers-Regidors de cada funció municipal, a fi de poder
donar a aquelles el caràcter d'acte administratiu.11
Igualment, fou aprovada la següent proposta :
•Que es nomeni per a exercir les Delegacions especials de Districte, els següents senyors :
Conseller-Delegat del Districte I, senyor Salvadó.
Conseller-Delegat del Districte II, senyor Bernades.
Conseller-Delegat del Districte III, senyor Fumarola.
Conseller-Dc1egat del Districte IV, senyor Altaba.
Conselkr-Delegat del Districte V, senyor Carbonell.·
Conseller-Delegat del Districte VI, senyor Codó.
Conseller-Delegat del Districte VII, senyor Gispert.
Conseller-Delegat del Districte VIII 1 senyor l\Iori.
Conseller-Delegat del Districte IX, senyor Cordomí.
Conseller-Delegat del Districte X, senyor Junyent.•
Fou aprovat, seguidament, el cinquè extrem del dic-blmen, que diu així :
•s.b Interinament, i sens perjudici del que el Parlament dc Catalunya determini, seguiran funcionant la
Comissió Especial d'Ei..xampla, presidida pel ConsellerRegidor d'Urbanització i Eixampla, amb l'excepció que
els afers que es refereixin a la part d'Eixampla no
s'enlairaran al coneixemènt de l'Ajuntament per laComissió Consistorial del Ple d'aquell nom, sinó per l'especial d'Eixampla, constituïda en la- forma que determina la Llei del 26 de juliol del 1892.»
S'aprovà, aixi mateix, la següent proposició:
•Que, per a constituir la Comissió especial d'Eixampla, d'acord amblà Llei del 26 de juliol det 1892, en
li\ part que .a recta a Vocals-Consellers, a més dels propietari;; a designar per la Cambra Oficial dc la Propietat Urbtllla, es nomeniu els sc"nyors Cnrdomf, Oliva,
Pttmarola, Vendrell Matntano.

..
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Publicacions 1• disposicions oficials

En el diari oficial que més avall és esmentat
ban aparegut, en les dates que s'assenyalen, les· insercions d'interès municipal que es relacio~en:

Butlletí Oficial de la Generalitat
DJA 6 DF. FEBR~R.. - Significa que l'Ajuntament
prengué l'acord d'incoar expeclient de transferències,
entre les partides que en l'anunci· es consignen, corresponent al Pressupost ordinari de l'Interior.
DIA 7. - Significa que l'Ajuntament prengué l'acord d'imposar la contribució especial de millores als
propietaris beneficiats per la construcció del pavimentat al carrer de Sombrerers.

DIA 10. - Publica dues prm·idències declarant incursos en 1'obligament d'únic grau deutors per diYersos arbitris.
DlA 1 r. - Publica un- avís citant perquè colllparegttin a les Oti.cincs del Negociat de Plus-vàlua d,iversos
ciutadans per tal que presentin e ls- títols de propietat
d'immobles que hau adquirit.
- Manifesta que l'Ajuutament acordà impO!:iar la
contribttció especial de millores als propietaris beneficiats per la construcció de la claveguera al Passeig
de Maragall i als carrers de La Palma, Baixada de RiYcro i Baixada dc la Plana.
- Insereix dues providències declarant iucursos eu
l'obligament d'únic grau diversos deutors per diferents
arbitris.

,

Noticiari
Permisos per a instal·lar
aparells industrials
Heus aciles relacions de les de~nandes de permisos
que, a aquest fi, han estat presentades a l'Ajuntament:
Fèlix Llobet i Nicolau, un electromotor i un dipòsit
de combustible líqt1id a la casa 11,0 353 de l'avinguda
del Catorze d'abril.
Rentadoria Industrial, substituir una caldera de
vapor per una altra a la casa n.• 131-135 del carrer
de Robreño.
Francesc Latorre, un electromotor a la casa n. o 87
del carrer de Floridablanca.
Josep :\farti, quatre electromotors a la casa n. o 289
del carrer de Sicília.
Montfort i C. a, un electromotor a la casa n. o 177
del carrer de Mallorca.
l''rancesc :Managal, dos electromotors a la casa
n. o 291 del carrer de Marina.
Antoni Farré tpl electromotor a la casa n. 0 127
del carrer d'Urgell.
Daniel Magrané, diversos electromotors i substituir
tm generador de vapor a la casa u.o rr7 del carrer
de Wad-Ras.
Ramon Ribera, un electromotor a la casa n. o 378
del carrer del Rosselló.
Ramon Murillo, un electromotor a la casa n. o 365
del carrer de la Diputació.

Joan Martí, un electromotor a la casa n. 0 13 del
passatge Pruhera.
Jacint Moncunill, U1l generador de vapor a la casa
n. o 219 del carrer de Sans.
Gonçal Oraà, dos electromotors a la casa n. 0 64
del carrer de Sepúlveda.
Daniel Olmos, un electromotor a la casa n.o 2ò dc
la rambla dc Catalunya.
Roman Pla, tm electromotor a la casa n. o 90 del
carrer dc Pàdua.
Josep Pellejero, un electromotor i una f<nnal a la
casa 11. 0 154 del carrer de Muntaner.'
Benet Rovira, un aparell de soldadura i dues fornals
a la casa n.o 105 del carrer de La Llacuna.
Andreu Rua, un electromotor i una fornal a la
casa n. 0 29 del carrer de Sant Pere ~Iàrtir.
Carles Ramon, un electromotor i un ascensor-muntacàrregues a la casa n. o H de la Via Laietana.
Pere Rodríguez, un ascensor-muntacàrregues i un
electromotor a la casa n. 0 r r 8 del carrer del Bruc.
Gonçal S!lnjuan, un electromotor a la casa n. o 7
del carrer d'Urgell.
S. Bové Serra; un electromotor i un generador de
vapor a la casa n. 0 zo8 del carrer de Sicília.
Josep Solé, un electromotor a la casa n.o 185 del
carrer de la Sagrera.
S. Huguet, S. A., tm muntaèàrregues i un ·~lè(:tro
motor a la casa n. 0 292 del carrer de Provença.
Manuel Subhana, un electromotor a la casa n. o 217
del carrer dc Viladomat.
·
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