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Comissió . de Govern Municipal
El àia 14 de febrer d'enguany es reuní, eu sessió
ordinària, la Comissió de Govern Municipal, sota la
Presidència de l'Alcalde senyor Carles Pi i Sunyer i
amb assistència dels Consellers-Regidors senyors Jaume
Serra Húnter, Estanislau Duran-Re:s'llals, Antoni Vilalta, :Marià l\Iartínez Cuenca, Antoni Yentós, Jaume
Vàchíer, Odó Hurtado i Josep "'L" Massip.
S'hi adoptaren els acords següents :
Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Disposar que la Delegació Local del Consell del Treball passi al local que avui ocupa la Borsa del Treball,
a l'antiga Escola de Mítsica.
- Destinar l'edifici dc la Rambla de Santa Mònica,
anomenat Farmàcia 1\lilitar, a la Delegació Especial
d'Assistència Social, la qual, mentre aquell local s'habilita, ocuparà interinament part del que tenia la Comissió de Circuiació.
- Resoldre que l 'escri\·ent Rosa Arquimbau i Cardel passi a prestar els seus sen:eis al Negociat d'Higiene i Sanitat.
- Destinar a la Delegació especial d'Higiene i Sanitat tot el local que ocupava l 'Arxiu del departament
principal d 'EstacHslica, i traslladar aqu est A nd u al
pis que té l' Ajuntamènt llògat al carrer de Bellafilla.
- Autoritzar el Conseller-Regidor dc Circulació i
Poütica Urbana perquè doni compte a la Comissió Consistorial del Ple, que presideix, de la proposta que ha
presentat referent a la reorganització dels sen•eis de
Circulació i Policia Urhana.
- Disposar que el funcionari afecte a la liquidació
de l'Exposició Intemacional, Antoni Obacb i Pou, pa~
si a prestar cJ¡; sens serveis a l'Oficina de Politica Social, encarregant-se-li d'uua manem temporal les funcions de clirecció del servei, sense que això pugui re·
presentar guany dc cap eh-et per part del dit funciollari.
- Adquirir una llotja per a la ñrnció que ha dc tenü·
lloc al Teatre Barcelona, el divendres, dia 16 de l'actual mes de febrer, organitzada per l'Associació de Periodistes a benefici de la seva germandat, i satisfer,
per l'indicada llotja, la quantitat de 250 ptes., la qual
s'aplicarà a la part. 463 del vigent Pressupost.

-Traslladar al departament de Circulació l'escrivent mecanògraf Rosa Gatuellas i Miralles.
- Resoldre que Dolors Bosch, que presta servei al
~egociat d'Higiene i Sanitat, passí a les ordres Qel se·
nyor Delegat de Política Social, com a mecanògrafa.
- Disposar que Joaqwma Roviralta, que presta servei a Parcs i Palaus de :.\Iontjuïc, passi a realitzar els
seus treballs a la Delegació de Circulació i Policia tirbana.
- Aprovar l'extracte dels acords presos per l'Ajuntament en les sessions que va celebrar durant el mes de
gener proppassat, per tal que es publiq,u in al Eutllrtl
Oficial de La Ge11ernlitat de Catalun:ya.

- Cedir l'Estadi de Montjuïc perquè s'hi pugui celebrar el mat.x de boxa Sdnnelling-Uzcudum, en les
mateixes condicions que Yaren ésser consignades en
la proposició apronda el 19 de uo>embre del 1930, amb
motiu d'un altre matx dc boxa; fent-se la cessió amb
la condició que el senyor Conseller-Regidor d'Ingres~os,
Despeses i Patrimoni Municipal, fixi, prè,-iament, les
condicions a les qnals hauran d'atenir-se r.igorosameut
els peticionaris.
- Es donà compte dc la següent proposta del senyor Conseller de Governació : «Havent-se de realitzar
d dia r8 i segiients del mes que som les operacions
de classificació i declaració de soldats, dels minyons
compresos eu l'actual i anteriors reemplaçaments de
l'Exèrcit, és necessari, per tal d'atendre les despeses
que corresponeu a l'Ajuntament, en les operacions es·
roentades, posar a la disposició del Conseller-Regidor
de Governació la quantitat de r8,ooo ptes., que figura
en Pressupost, per a les susdites atencions.
Resulta, però, que, essent l'actual Pressupost corresponent a un trimestre, no hi ha consiguació més
que per m1a quarta part, o ~igni 4,500 ptes. Ca 1, eu
conseqüência, acordar que la resta, o sigui la quantitat
de 13 1500 ptes., s'aboni amb càrrec a la cousignació
que assenyali la Iuten·cnció de Cabals Municipals o el
Conseller-Regidor dc Finances. •
A continuació fou llegit el següent informe del senyor inteiTentor dt Cabals : eLa cossignació que din-

/

GASETA

MUNICIPAL DE BARCELONA

tre dc l'ac-tual trimestre pot utilitzar-se, per la despesa dc n.:fcrl:ncia, sols és en quantitat de 4,500 ptes.,
com indica el senyor Conseller de Governació. La diferl:nci:l de 1,),.)00 ples. cabria aplicar-se solament a imprevistos, si estigués ja aproyaò:t la transferència expo~ada al públic, però com que la despesa de què es
tracta cal fer-la efectiva dintre pocs dies, es permet el
sotascrit proposar al Consell de GoYem, que, tenint
en compte que la prònoga del Pressupost del 1933 per al
present trimestTe [ou acordada en concepte d'avanç del
del 1934, Ja qual cosa significa que les consignacions
obligades del non Pressnpo~t o de Ja nova pròrroga
són ccmtinnaclorcs dc les actuals, podria el Consell. si
bo estima procedent, acordar el pagament de l'esmenlad:t despesa per la seva totalitat, dintre la consignació
clc l'any, davant del seu caràcter urgent, sot.n1etent a
l'apro\·aci6 dd pròxim Ple l'oportú dictamen autoritzant el pagament de totes aquelles quantitats indivisibles, com són, ultra Ja que ens referim, les de censos,
primes d'a-;scgurances i d'altres, o aquelles que per rar.
dels serveis així ho requereixin, les quals haurien de
deduir-se de llurs respectives consignacions en el nou
Pressupost o de les d'una possible pròrroga de les del
trimestre en curs.•
Fou apro\'ada la proposta del senyor Conseller-Regidor dc GoYernació d'acord amb les manifestacions
dc l'interTentor municipal, i s'acordà, alhora, que passl-s tol plegat a la Comissió d'Hisenda.
- Acct.:dir a la petició de la secció d'Esports de
L'Opinió, t'li el sentit de concedir medalles per al segon
Campionat. tlc Catalunya ue basket-baU femeni, i que
passi la demanda al senyor Conseller-Regidor de Governació, per tal que doni compliment a aquest acord;
qnc indiqui, quan el conegui, l'import dels premis i Ja
consig-n:1ci6 a què poclda aplicar-se el pagament, i que
es tornin els antecedents de tJou a 1a Comissió de Govern per a l'aprovació definitiva de la consignació que
es fixi.
- Resoldre que Francesca Roca i Ferrer, escrivent
clc Parc i Palaus de Montjuïc, passi a prestar els seus
scn·cis al l'l'egociat cle Contribucions per Millores.
- Dispo~ar que la ~cnyoreta Carolina Ramis, que
actualment presta els seus sen'eis al Kegociat de Contribucions per :\lillores de la secció d'Hisenda, passi a
realitzar els seus treballs a Ja Secrearia particular del
senyor Delegat d'Higiene i Sanitat, doctor Cortès.

CONSELLERIA D'URBANITZACIÓ I EIXAMPLA
VRBAN'ITZACió I REFORMA
AproYar el pla de replanteig de la rasant del carrer
el' \lexanclrc Torrelles.
- Donar l'aproYarió definitiYa al projecte de perllong-ació clels carrers A i I, a través de la finca propietat rlc Cortès Suaró, i Hereus de Josep Duran i Tulonch, i el sen enllaç amb els carrers .C i U .
Aprovar el compte justificatiu de Jlarquitecte Cap
ücl Servei de Parcs, dc la im·ersió de la quantitat de
t,soo pt~:s . , que fou percebuda per l'esmentat ftmcionari
pet a l'aclc¡ui~ició dc plantes a la Direcció de Parcs.

- Declarar sobrant de via pública una parceHa procedent dc l'antic camí 'eïnal entre els carrers de Sans
i \"entura Plaja, i adjudicar-la a Jaume Antic.
- Declarar sobrants de Yia pública dues parceUes
procedents d'un antic camí Yeïnal que vau del carrer
de Sans al dc Ventura Plaja.

EST.\D1STICA, PERSONAL I ARXIU
Declarar 1'excedència forçosa, sense sou, sol·licitada
per 1'oficia I primer del Negociat d 'Estaclistica, Personal
de la Secció d'Eixampla, Carles Rodríguez i Sodano,
per haver estat designat pel Govern de la República
per a un càrrec públic, amb la condició que quan deixi
d'exercir aquest càrrec serà readmès immediatament,
en la mateixa categoria, sempre que prèviament ho
sol·liciti.

CONSELLERIA
D'INGRESSOS, DESPESES I PATRIMONI
PRESSUPOSTOS
Vi<;ta la resolució dictada per la Direcció General
dc Ports, per Ja qual s'expressa qne l'Ajuntament de
Barcelona 110 té jurisdicció per a imposar arbitris sobre
les obres del Port, ni per a la seva utilització, ni per
c0ncessions, així com tampoc no pot gravar en cap·
concepte la Junta d'Obrt>s, que és l'Estat mateix din -en una de les seves funcions, resoldre, ratificant
d decret dictat pel Conseller d'Ingr~ssos, Despeses i
Patrimoni Municipal, no executar ni acceptar l'esmentada resolució que contraria obertament les prescripcion!' del llibre segon de l 'Estatut Munidpal, el qual
té força dc llei, i d ir igir escrit en qReÜra al President
del Consell de .Ministres, per haver dictat el Director
general de Ports una resolució absolutament aliena a
la seva competència, significant-li, a més, la conveniència que es reitirin les disposicions de caràcter bàsic en
l'Administració pública, en Yirtut de les quals no poden tenir cap valor ni eficàcia els acords qne adoptin
el~ organismes de l'Administració central, en l'esfera
d'atribucions que no elc; corre~pon, e\'Ïtant-se ai.~i el
desordre que promouen resolucions com l'expressada
de la Direcció General de Ports.
- Facultar el senyor Alcalde perquè pugui subscriure, en nom de l'Ajuntament la instància que eleven
al Govern diYcrsos Ajuntaments del litoral, demanant
una compensació econòmica d't pesseta per cada 1,000
lilres dc petroli i derints que entrin én les factories
pelrolifcrs radicades en els termes municipals dels expressats Ajuntaments i, entre ells, en el de Barcelona.

SOLARS
Desc~timar la reclamació formulada per Ja Cambra
Oficinl de la Propietat Urbana cle Barcelona, en la qual
sol·licita l:t mülitat de l'expedient 1nstrult per a l 'efectivitat de l'arbitri sobre el valor dcls solars, estiguin
e• no edificat!i.
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i af~rmats de l'Interior, efectuada per Joan Sabater i
Palomeres, el mes dc juny del 1932.

OBRES PúBLIQUES

,

Destinar un crèdit de 12,000 ptes., per tal de continuar atenent el servei de conserració i reparació de les
instal·lacions d'enllumenat, força, calefecció, ventilaciÓ
i timbres de les dependències municipals, i aplicar la
despesa a la part. 129b del >igent Pressupost.
- Lliurar al Cap del Negociat de Majordomia i Compres, a disposició de l'Agrupació d'E1Jgiuyeria Industrial, la quantitat de 2,000 ptes., per tal de .tnocedir
a les petites reformes de les installacions de llunt i
timbres de les dependències municipals, motivades per
canvis dc despat xos o de distribució de taules, i aplicar la despesa a la part. 129b del vigent Pressupost.
-Destinar un crèdit de 62'8¡ ptes., per tal de procedir a la insta11ació de tres timbres elèctrics al Dispensari de la Barceloneta, i que Ja despesa s'apliqui a
la part. 129b del ''igent Pressupost.
- Facultar I' Alcaldia per a signar la pòlissa de la
casa F. Fuster .Fabra, per al serYei d'abonament de
conser\'ació de 1'ascensor instaHat en 1'Arxiu Històric
de Ja cintat, per la quantitat de 28o ptes anuals ; que
la despesa de 70 ptes. corresponent al present trimestre s'apliqui a la part. 435c del Yigent Pressupost;
que el present acord passi a la Comissió Consistorial
de Sen·eis Públics i Contractes, per tal que pugui proposar a l'Ajuntament la sHa ratificació.
-Afectar la quantitat de 57,000 ptcs., que s'aplicarà a la part. 446b del vigent Pressupost, per tal
d'atendre, durant el corrent mes de febrer, a la contracta
d'arranjament · dels carrers empedrats i als transports
corresponents a la dita contracta ; destinar la quantitat dc 3.33o'8o ptes., que és el r omanent existent en
Ja pm-t. 446c del vigent Pressupost, per tal d'atendre
durant el corrent mes de febrer a la contracta d'arranjament general dels carrers d'In terior i als trànsports
corresponents a la dita contracta ; i destinar també la
quantitat de 17,500 ptes., que és el romanent existent
en Ja part. 448 del vigent Pressupost, per tal d'atendre,
durant el corrent mes de febrer, a la contracta corresponent als treballs que es vénen efectuant en el Morrot.
- Apro\'ar el compte de la Societat General d'Aigües de Barcelona, d'import 543'85 ptes., per la repació de comptadors d'aigua de les fonts públiques d'Interior, durant el mes de setembre darrer; i aplicar l'esmentada suma al cap. :¡,·,-m del Pressupost Yigent.
- Donar l'aprovacíó al compte de la Societat General d'.\igücs de Barcelona, d'import 445'65 ptes., per
la reparació de comptadors d'aigua de les fonts públiques d'Interior, durant el mes d'octubre darrer; i
aplicar la despesa al cap. xnn del Pressupost vigent.
- Aprovar la relació valorada i certifi.cació, d'import u8,546'67 ptes ., referent a la prestació de serveis de
personal i subministrament de materials i transports
per a auxiliar les Brigades de conservació d'emped rats
i afermats de l'Interior, efectuada per Joan Sabater, i
aplicar la despesa, quant a 102,5I4'86 ptes., al cap. xvnr
del P1·essupost vigent.
-Donar l'aprovació a la relació valorada, d'import
nR,546'67 ptes., relativa a la prestació de serveis dc
personal i submitústramcllt de materials i transports
per a auxiliar les brigades de consen·ació d'empedrats

CONSELLERIA
DE CIRCULACIÓ I POLICIA URBANA
Apro\'ar la justificació de les quantitats lliuradc~
a disposició de la Presidència de la Comissió de Circulació.

CONSELLERIA DE PROVEÏMENTS
Prendre esment de 1'ofici del Cap dels Serveis de
Proveïments, actualme1tt Cap accidental de l'esmentada Sècci6, Joan L1uis Pujol i Font, pel qual comunica
haver estat nomenat pel Govern de 1a Generalitat de
Catalunya, Comissari delegat d'ordre Públic en la circumscripció electoral de Tarragona, i concedir-li al mateix temps l'excedència que sollicita eu el càrrec de
Cap dels Serveis de Proveïments, al qual es reintegrarà,
en compliment de Ja Llei del 15 de setembre del 1931,
en cessar en el càrrec pel qual ha estat nomenat pel
Gm·crn de Ja Ge1teral1tat; i que per mentre duri l'excedència forçosa de l'actual Comissari delegat d'Ordre
Públic del Govern de la Generalitat dc Catalunya, en
la circumscripció electoral de Tarragona, Joan Llnís
Pujol i .Font, sigui nomenat, amb caràcter interí, Cap
dels Serveis de Pro,·eïments, Dídac Garcia i Romero
de Tejada, per és~er el Cap de ~egociat més antic .1c
la susdita Secció, el qual cessarà en les seves fuucion~
així que, finida l'actuació del senyor Pujol i Font en
aquell càrrec, hagi dc reintegrar-se a les seYes tasquc"
municipals.

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ
CENTRAL
Concedir la situació legal d'excedent forçós, amb
els dos terços de tots els havers i drets que disfruti, al
doctor Joan Cordomí i Pujolar, metge numerari d'entrada dc l'Institut d'.\ssistència :\Ièdica :\Iunicipal, per
hn,·cr estat elegit Regidor en les darrere~ eleccions
mtui i ci pa ls.
- Incoar l'expedient de jubilació a l'escrivent Fidel
~amada i Raurich i a l'agent d'Arbitris )[anuel Baull)
i Segarra.
.\ ccedir a la pròrroga, pel termini d'un any, <1<'
l'excedència que actualment disfrttta, soYicitada pel
guàrdia urbà Doml-nec Piedrafita i ::\aYarro. per :1
poder atendre assumptes particulars.
- Abonar, des del dia I.r de gener d'enguany, a
)!ontsenat Iglésias i Sellarès, vídua de l'Agent d'Arbitris Josep .M." Tarin i Garcia, mort el dia 9 de desempre darrer durant els accidents ocorreguts en la barriada dc Sans, una pensió anual equiYale1Jt a la totnlitat del sou que el dit funcionari percebia, pensi6
que passarà als fills menors d 'edat en cas dc defunció
tle l'esmentada vidua; i que, així mateix, sc li aboni
la paga del mes eu què va morir el causant i el subsidi
cxtraord i na ri.
- Satisfer a Josep Punter i Ordaz, fill del matancçr
Josep Punter i Pérez, la paga del mes de gener prop-
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passat eu qut va morir el causant, una altra en concepte de gràcia i el subsidi extraordinari de Kadal ;
abonant-se, quant a la paga de gràcia, amb càrrec a
la part. 8.& del Pressupost vigent.
-- Abonar a Josep Bosomba i Solsona, fill de l'Administrador de primera d'Arbitris, Josep Bosomba i
Bonet, la paga del mes en què Ya morir el causant, urb.
paga en concepte de gràcia i el subsidi extraordinari
de Nadal ; abonant·se, quant a la paga de gràcia, amb
drrec a la p:~rt. 8.• del Pressupost vigent.
- Dcclatar Ferran Barangó i Solís excedent en e>l
seu c:\ncc d'Auxiliar del sen·ei de premsa, amb categoria d'Oficial segon, pel temps qtte estjgui e."erci11t.
el dc Delegat govcmatiu de Menorca.
- Incoar expedient dc jubilació als guàrdies urbans Anloui Royo i Abella i Joan Garcia i Blanes.
Couccdir a Josefa Sànchez i Crespo, mestra de
pàrYuls, llict'·ncia, amb tot el sou, des que entri en el
\'uitè mes 11 'embaràs fins a quaranta dies després del
deslliurament.

S'aprovà una proposició del Conseller-Regidor de
Cultura, senyor Serra Húnter, interessant que se cedeixi el Palau de Belles Arts pet· a celebrar-hi l'ach:
d'hmncnatg~;, consistent en uu vermut d'honor, al
senyor Jaume Vàchier, així com també que es concedeixin plantes i altres clements d'ornan1entació de què
disposi l'Ajuntament i que puguin ésser precisos per
a l'esmentat acte que tindrà lloc el dia 18 de l'actual
mes de febrer.

HIGIENE I SA);'ITAT

***

llan.nt acabat en el càrrec de Regidor Josep Ar
mengol de Llano, i finida, per tatlt, la causa de Ja seYa
cxccdl-ncia, que sigui reposat en el càrrec dc metge
supernumerari dc l'Hospital de l'Esperança, amb d
11. 0 1 dc l'E~calafó, que ja tenia, i amb els mateixos
drets i deures.
- Havent estat nomenat Regidor Cristià Cortès, en
les darreres eleccions, concedir-li l'excedència forçosa
com a metge supernumerari de l'Institut d'Assist~n
cia. Mèdica Municipal, amb els drets dc què disfruta
en el monH.:nt de prendre aquest acord.
Com a resultat de le¡; oposicions pel- a nomenament dc facultatius snpernlllDeraris del Laboratori
d'A nul isis Clíniques dc 1'I11stitut d'Assistència .Mèclir:t
Munitipal, l de conformitat amb la proposta feta pel
Tribunal, nnmcnar facultatius supermuneraris, scuse
S()U, del elit I.aboratori, els opositors Ramon Cull ell i
Reig, Frederic Duran i Jordà i Josep Guàrdia i Bilbao,
per aqncst ordre i amb lc·s obligacions i drets regla.mentari~.

ESTA DíSTICA
Efectuar dh·erses inclusions, altes i baixes al Padró
el 'habitant,; \'i gents.

.-\SSt'::\fPTES

IXDETER)II~ATS

t\djtHiicar a la. impremta de Pere Bofarull el subministrament de dh-crsos impresos, pel preu total de
1,:!56 ptcs., r¡ttt! s'aplicarà a la part. 1~8 del Pressupost
vigent.
- Conc<:dir a la societat Unió de Ca11aricultbrs un
premi dc so ptcs. per a la tercera Exposició-Concurs
Nacional dc Canaricultura, i aplicar la despesa al capítol uimpre:vistos• del Presst\post vigent.
- Vist l'informe de Ja Intervenció de Cabals Municipals, relatin al pagament dels ciutadans que te11e~1
a la seva ema els rellotges públics d'Horta j de la
Barceloneta, demanar a la Delegació d'Ingressos, Des-

I

peses i Patrimoni ~Iunicipal que habiliti Ja quantitat
necessària per al seu pagament.
-Abonar al vigilant nocturn ~1anuel Escudé la
quanlitat de 1,¡21 ptes. per a satisfer les despeses de
curació i pagameut de suplències motivades, unes i
altres, per 1'accident que sofrí eu acte de servei, i aplicar les sus<lites despeses amb càrrec a la part. 463 del
Pressupost vigent.

PROPOSICIÓ

El dia x¡ de febrer es reuní, en sessió extraordinària, la Comissió de Go\'ern Municipal, sota la Presidt:ncia de 1'.-\lcalde senyor Carles Pi i Sunyer i amb
assistència dels Consellers-Regidors senyors Jaume
Serra Hímtcr, Estanislau Durau-Reynals, Antoni Vilalla, ;\Iarià l\Jartínez C'uenca, Antoni Ventós, Jaume
Yàchier, Odó Hurtado i Josep :\I.~ Massip.
S'adoptareu els acords següents :
Es donà compte d'un dictamen de la Conselleria
dc Sen·eis Públics i Contractes proposant: r.r Que a
fi de procedir amb la màxima rapidesa a l'arranjament
dels carrers dels voltants de les Casernes de Pedralbes.
per lai que hi puguin ésser traslladades les tropes qtt<?
han d'al~otjar-s'hi, es passi l'e~pedient a la Com-issió
Consistorial de Serveis Públics i, Contractes, perquè,
rle ctmformilat amb l'art. 167 de la Llei Municipal cle
Catalunya, pugui proposar a l'Ajuntament Ple la declnrnció el 'urg~·ncia dc les obres amb exempció de subhasta. i de concurs; 2.n Que, un cop s'hagi donat complimeut a I 'extrem anterior, es convoqui concurs privat
per un termini de vuit elies i pel pressupost de 99,953'67
ressctes, el qual s'aprova; i 3·" Que la despesa de referència :-;'apliqui a la quantitat que al dit objecte la
repetida Junta acordà ingressar a la Cai.,a Municipal
en concepte dc bestreta.
Fou llegida uua addició sotasignada pel ConsellerRegidor senyor Ventós, c-oncebuda en els següents ter·
mes : •Que al plec dc condicions redactat p~ls Sen-eis
Tècnicc; l\Innicipals per a trettre a concurs les obre.;
d'urbauitzací6 dc les vies públiques dels voltants de
les Caserne~ de Pedralbes, s'afegeixi Ja següent condició : "El contractista vindrà obligat a emprar en el~
treballs de referència el personal que fins ara ha vÍlJgut treballant en altres obres d'urbanització efectuades en el mateix indret", a111b la qual cosa s'evitarà
qne el personal hagi de romandre parat., (Fou aprovat el dictamen amb l'addició.)
- Autoritzar e1 senyor Conseller-Regidor cl'Urhanitzaci6 i Eixampla per a presentar a l'aprovació ac
l'Ajuntament Ple l'expedient de transferència dins del
Pressupost vigent d'Eixampla, el qual ha estat exposat al públfc durant el termini reglamentari sense
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que s'hi hagi produït reclamació de cap mena, a base
de les st:güents operacions :
Crèditc; que es transfereixen : Del cap. 1, art. 4.t,
parts. 6.• a 123, •Crèdits reconeguts•, 633.703'61 ptes. i
al cap. I, art. 4· ~. part. 124, •Despeses d'exercicis tau-

Publicacions
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cals i c:r0dits que es puguin reconèixer.. Del cap. Xl,
art. 2. 0 , parl. 172 , •Expropiacions per a l'obertum i
eixamplament dc \'iCS públiques•, 461,250 ptes. ; al capílol xr, arl. J .r, part. 193, •Per a tota meua d'ohn:::;
dc nova urbanització• . Total, !.094,953'61 ptes.

disposicions oficials

En el diari oficial que més avall és esmentat ban
aparegut, en Ics dades que s'assenyalen, les 1nsercious
d'interès tllUnicipal que es relacionen~ ·

BUTLLETi OFICIAL DE LA GENERALITAT
DIA 14 DE FEBRER. - Significa que durant el termini
de quinze dies restarà exposat al públic l'expedient
incoat per lai d'habilitar el crèdit de 3¡2,o65 ptes., en
el Pressupost extraordinari refós, secció quarta, partida 90 bis.
DIA 17. - Publica la relació de minyons allistats a
la Secció dc Reclutament del Districte III, per a la
lleva aclual, dels quals és ignorat llur parador.
DlA 18. Publica un avis declarant compresos en
l'obligament d'únic grau diversos deutors pels arbitris
· sobre inquilinat i trasllat de mobles.

DISPOSICIÓ DE L'ALCALDIA
EDICTE
P~Jt ¡\ r,A cr,ASSH'TCACIÓ I Dl;C!.ARA.CIÓ D'E- SOl.DATS

'Faig aviucut : Que el dia 1:8 d'aquest mes, a les vuit
del mati, d'acord amb el text de l'art. 145 del Reglament per a l'aplicació cle la Llei de Reclutament i Reemplaçament de l'Exèrcit del 1925, i segons el que disposa el Decret del 4 de desembre del r929, tindrà lloc
als locals de les Seccions de Reclutament que s'esmenteu al peu, la classificació i declaració de soldats per
al reemplaçament de l'Exèrcit de l'any corn~nt; acte
al qual hauran d'assistir tots els minyons inclosos a
l'allistamenl, excepte aquells que es trobin compresos
a l'art 146 del susdit Reglament. Els qui no hi puguin
concórrer pels motius assenyalats en els casos segon
i quart dc l'article susdit, tenen l'obligació d'ésser re·
presentats pels pares, tutors o per algun altre iudividtt
de llur família.
Es fa avinent als referits minyons, i a llurs pares
o tutors, que tenen l'obligació d'aHegar, eu l'acle indicat tots els motius que creguin eximents del servei
militar o favorables a la demanda de pròrrogttcs de
primcm classe; però se'ls adverteix que no serà atesa
cap pctidó dc Ics pròrrogues citades, si eu cas d'ésser
coneguda dels interessats no s'aJ.lega en l'acte susdit;
si 110 hi concoHCil seran declarats prò(ttgs.
S'avisa, aixi malcix, als classificats e.'i::closos temporahnent i Rb qni siguin aptes només per a ser\'eis
at,xiliars, allistats els anys 1930 i 1932, i els qui tinguin

couceclides pròrrogues de primera classe i eJJ curs, també fJlJist.'lts els anys Slll:idits, l'obligació de juslifi.car
l'existència c.le les causes originàries de llur classificació i dc Ja concessió. A aquest efecte seran ¡·evisats
llurs expedients tan aviat com s 'acabi la classificació
dels minyons de l'actual Reemplaçament, i se'ls adveltcix que si uo compareixen seran declarats pròfugs els primers i soldats els darrers. Disposicions que
es fan ¡.úbliqucs per a coneixement de tots els interessats.
llarcclona, 8 de febrer del T934· - L'Alcalde, CarIcs Pi i Sunyt'r.
Locals qu ~ s'indiquen. - Seccions 1.• : Caner Ample, D.'' 25; 2 .• : Carrer de Calàbria, n. o 94; 3-'': ExCasa dc la Vila, de Sarrià; 4·" : Carrer d'Aragó, número 311 i 5·": Carre¡· de l'Hospital, n. o 56 i 6.": l:'rovença, entre Casanova i Villarroel - Delegació de Bombers i 7·": Carrer de Ja Creu Coberta, n. 0 104 i 8.": ExCasa dc Ja Vila, de Gràcia; 9. 4 : Ex-Casa de la Vila,
dc Sant Andreu, i ro." : Ex.-Casa de la Vila, de Saut
,1\!artl dc Provençals.

* * *
A rl. 145. E l primer domingo del mes de marzo comeuzara e¡J todos los Municipios y Juutas de reclutamicnlo la clasificación de los mozos alistados, y si
no sc terminara en dicho elia se continuara en los siguieutcs, aunquc no sean festivos, debíendo rcsolverse
por dichas enticlacles, deutro del citado mes, todas las
inridcucias de la clasificaci6u. Este acto sera público, y
para fi st.. citara pcrsoualmente a todos los mozos alistados r sujèlos a revisióu, por medio de papeletas duplicada-;, cou las formalidades que se detallau en el
arl. m, hacil:ndol<.::> saber el dia y la hora que deben
compareccr antc el Ayuntamiento y la obligacióu de
prcscntarse personalmeute.
Ademas de esta citación personal, los alcaldes, como delegades del Gobicrno, daran a conocer, con diez
dfas de anticipación, por edictos, pregones o en la forma que sc acoslumbre, la fecha y hora eu que comieuza c1 aclo de la clasificación de los mozos del alistamieuto anual- y reYisióu dc los reettiplazos auleriores,
haciendo saber el caracter obligatorio de su personal
asislcucin y las (tuicas cxcusas admisibles, así como
lü rcsponsabilidad en qttc incurreu los que no asistan.
Art. r46. Rólo scrú admisible excusar la asistencia
por las rausas siguicutes :
1.n Estar sin·icndo eu las armas, cue1-pos o insti·
tucioncs del Ejército, en cualquier concepto y categoria, o "CI alumno dc alguua Academia l\Iilitar.
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Habersc preseutado para la clasíficacJón autè
otro Ayuntamiento o Consnlado.
3.• Hallarse suiricndo prisión o deteución que lc
prive d~ la libertad ; debiendo, en tal caso, presentarsc
tan prouto como la obtenga.
4... l~adecer enfennedad o defecto fisico que le 1mpida en absoluto su presentación.
Para los wozos · comprendidos en los casos 1.0 y 3.0
se comunicara su inclusión en el alistamiento al jefe
del cuerpo o unidad en que sirvan, o al director del cstablecimiento penal en que se encuentren, quiencs remitirall con toda urgencia, si antes no lo hubiescn
dcd.l\íldO, nJ Ayuutamiento r·espectivo, un certificado
en que se acredite el concepto en que sin•en en el
Ejército, o el motivo o clasc de detención que sufren y
la fecha en que se extinga la condena, surticndo estos
certificades los mismos eiectos que Ja presentación personal de los mozos.
Los del 2. 0 y 4. 0 caso deber{m hacerse representar
en el acto de la clasificación, por sus padres o tutores,
o por algún individuo de su familia, prefiriéudose los
nu1s allegados, y a falta de éstos, por persona comisionada al efecto por los interesados, los cuales pondnín
en conocimiento del Ayuntamiento, el 11Iunícipio o
el Consulado o.nte el cual se ha presentada el mozo para ser recouocido, o la eníermedad que motiva la falta
de presentación, haciendo constar en acta dichas manifestacioues, de cuyo particular se entregara a los
represenlautes del mozo un certificado que así lo acredite.
A los mozos compreodidos en el 4. 0 caso, que no estén presentes eu el acto de la clasificaci6n, se les conccdera un plazo para que lo efectúen, que no podra
cxceder del tercet domingo del mes de marzo, y si no
pudierau prcseutarse en la sesión de este día, se efectuara el recouocjmieuto en el domíci11o o residencia
del mozo, y se hara su clasiti.cación por medio de ex.pedientc.
Art. 147· r.os individues que sin estar compreudidos en uiugúu caso de los preYistos en el articulo anterior no sc presenten personalmente al acto de la elasifkación' seran declarades prófugos, iustruyéndose
por el Ayuntamiento el expediente que determina el
capitulo lX.
A los presuntos prófugos que se presenten cu el
Ayuntamiento antes del tercer domingo del mes de
marzo, S(' les oïra para que aJeguen la causa que les
impidió cumplir la obligación de presentarse en el
acto dc la clasificación, haciéndola constar en el e.."pcdicule dc su razón, y si el Ayuntamiento la eucuentra
justificada le levantara la nota de prófugo y hara que
sca n.:couocido en igual forma y con las mismas formalidades que los demas mozos del reemplazo, pudiendo solicitar en este acto la concesi6n de prórroga de
r." clasc.
Si iucra aprehendido en igual període se remitira
el cxpediente a la Junta de clasifi.cación y revisión, para lA. rcsolución que proceda, poniendo a su disposición al próiugo.
Art. I55· El reconocimiento de los mozos sera gratuito para éslos, cualquiera que sea su posición social,
pcro el médico titular percibira de los fondos municipales 2'50 ptas. por cada mozo que reconozca; 110 percibira, en cambio, derecho alguno por dar dictamen sobre el ccrtificado facultativo de los mozos qtte sean re2."
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.:ouocidos auk un Ayuntamiento o Consulado que 110
:;ca el dc su alistami~nto, ni por comprobar la exactitud de la talla, ya que se trata de obligaciones inherclttes nl cargo.
Cuando los recouocimientos hubiesen de ser practicades en otras personas, tales como padres, abuelos, etcétcra, d<: los mozos, satisfara dichoo honoraries el que
solicite el reconocimiento, sea o nq mÓzo del reemplazo, sah•o eu el caso de figurar como pobre en las lista:;
Htlltlicipales para la asistencia médica g¡·atuita, en el
Cll:!l scrall abouados por }OS fondos municipaleS.
Si uu mozo se halla a11sente del pueblo de su ali:;tamiento y solicita ser reconocido en el de sn residencia, cou arregl$ al art. r6o, los honoraries seran satisfcchos por el Mut;icipio eu que el mozo fué alistado,
para lo cual el de aquel donde fuese reconocido anticipara su abono al médico y pasara el correspoudienlc cargo al Ayuntamiento que deba satisfacerlo.
Art. 157· Tenuiuado el reconocimiento del mozo, el
presideuk iuYitara a éste, o persona que le represente,
a que c:-...-ponga los motiYos que tenga para ser excltúdo, útil para serYicios auxiliares o separado del contingente, así como la necesidad de solidtar eu el acto la concesión de prórroga de r.'" categoria, a que se
refiere r>l cap. XUI, ad,.¡¡.tiéndole que no sera atendida
ninguna prórroga fundada en motivos qtte, siendo couocidos por los interesados, no se aleguen entonces.
En el acta de la sesión y en el expediente de cada mozo se hani constar por diligencia el cumplimiento de
este requisito, c1ue firmara el interesado o quien le represente, y dc no saber hacerlo, lo verificaran, en sn
nombre, dos mozos del reemplazo.
La falta de cumplímiento de este precepto sc castigara cou el ma.~imum de multa que autoriza la ley
mutücipal, que impondra el Gobernador civil, a propuesta dc la Junta de clasifi.cación y revisión de la provincia.
"\.rt. 1,58. Cuantas personas asistan al acto de la
clasificacióu podran impugnar los motivos alegados
por los mozos para ser clasificados, excluídos, . , úiilcs para sevicios auxiliares, separados del contingeute,
o solicitar pr6rrogas de 1." clase, y si en él 110 pudierau presentar prueba de su impugnacióu, sin perjuício, de la clasifi.cación del mozo, se concedera un plazo que no podra exceder del tercer domingo del mes
de marzo, para que el Ayuntamiento pueda resoh·er
en la sesión de este día, o antes, con presencia de las
citadas justificaciones o documentes, cuyo extracto
se consignara en acta.
Si no Iueran éstos presentades, el Ayuntaruieuto
ratificarà la clasificación del mozo sin ulteriores prórrogas, quedando a los impugnautes el derecho a rccurrir ante Ja Junta de clasificación y revisión. A lo:'l
mozos que aleguen exclusiones o soliciteu prórroga dc
¡.a clase se les expedira, por los Municipios o Juntas de
reclutatr.iento, un certifi.cado en que conste las que
hayan cxpuesto.
Art. x6o. Los mozos que se ballen ausentcs del
Municipio o demarcación de J,a Junta de reclutamiento
en que hayau sido alistados, podran solicitar del Ayuntamicnlo o Consulado de la localidad dondc residan,
en la fom1a que expresa el form ularia tl. 0 7, ser tallados y rcconocidos ante el Ayuntamiento de la Jocalidad
en que residan, si es en tenitorio nacional, y en los
Consulados y Viceconsulados de Espaüa mas próxi-
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mos, si e.c; en el cxtranjero, hacíendo la peticíón con la
anticipación necesaria para que sean reconocidos precisamente el primer domingo del mes de marzo, a fiu
de que los Municipios de su alistamiento tengan noticia de la clasificación acordada antes del tercer domingo del citado mes. Disfrutaran de igual derecho los
mozos dc reemplazos auteriores sujetos a revisión.
Art. Y74· Terminada Ja clasificacióu de todos los
mozos alistados cu el año, se procedera a practicar
iguales opcraciones cou los de los recmplazos segundo
y cuarto de los cuatro iumediatamente. auteriores que
fueron <'l asificados excluídos temporalmente del contingcute y útlles 'exclusivameute para servicios auxiliares. los solclados útiles para todo setvício, que disíruten prórroga de r." clasc, revisaran anualmente con
los cuatro rcemplazos sigttientes, §i subsisten las catt¡;as origen de la concesión.
Estos mor.os seran citados pública y personalmente,
en la forma prevista en al art. r45, siendo obligatoria
la prcsentación personal d~ los clasificados como exclu!dos temporalmente del contiugente y útiles exclusivamente para servicios auxiliares, salvo en los
casos previstos en el art. r46.
Los que disfruten prórroga de r." clase no estaran
obligados a presentarse personalmente para Ja revisión de sus e.:<¡:pedientes si no son reclan1ados expresamcntc ; pcro debenin bacerse representar por persona comisionada al efecto, y si en alguna de las revisiones no presentau dcntro de los p1azos 1egales los
docnm('utos juslificativos uecesarios para continuar disfrutando la pt·órroga, se entendera renunciau a ella y
seran declarados soldados.
Art. r8r. I,os mozos que en el acto de la clasificación <lc: su reemplazo resttltasen excluídos temporalJ11eJ1tc, o {ttilcs exclusivamente pal'a Sel'\1Ícios auxiliares, y tttviescu adetnas derccho a solicitar prórroga de
1." clasc, lo alegaran también en dicbo acto, sín perjuicio de su clasificación. Los clasüicados como exchddos tempora1rneule o útiles exclusivamente para
servicio;; auxiliares, y los declarades so1dados a quiclles se conceda prórroga de r." clase caso de sobrevenirles ttUa causa que origine sn cambio de clasificadón, deber[m alcgarla en la primera reY:isión en que
se pres~ntcn, si l1nbiera transcurrido el tiempo señalado para exponerla a que se refiere el articulo anterior ; en el concepto, que la clasificación, mientras
subsistau los dos moth·os, sera la de excluido temporalmente del contingente, o útiles exclus1Yameute
para servicios auxiliares.
Art. 265. La incorporación a filas de los mozos del
reemplazo anual pod1·a retrasarse a petició11 de los
intcrcsaclos, previa jnstificación de ser sostén de familia por eucontrarse comprendido en alguno de los
casos que a continnación se indican.
r .0 El hi jo o hijastro único que mantenga a sn
paclre o padrastro pobre, sie11do éste inútil para el
trabajo o scxagenario.
2. 0 El hijo o hijastro único que manteuga a su maure o macl rnstrn, sienílo ésta v1tlda o casada con persona iambién pobre, inútil para el trabajo o sexa&"enaria.
3.0 El hijo ítnico que mautetlga a sn madre pobre,
si el marido dc ésta, pobre también, se hallase sufriendo conclèna que no haya de cumplir dentro de un
año.
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4. 0 El hijo o hijastro único que mantenga a sn madre o madrastra pobre, si su marido se ballase ansente por mas de diez años, ignorandose su paradero durante ese tiempo, a juicio del Ayuntamiento o de la
Junta de clasificación y revisión correspondiente.
5. 0 El expósito que mautenga a la persona que lo
crió y educó, habiéndole conservado en su compañia
sin retribución alguna, desde la edad de tres años,
siemprc que en esta persona concurra la circunstaucia de ser pobre e inútil para el trabajo o se.-..ageuario.
6. 0 El l1ijo único natural, reconocido en forma legal, que mantcnga a su madre popre, que fuera céllbe o viuda, habiéndole criaòo y educado como tal
hijo, o sicndo casada, el marido, también pobre, fnese inútil para el trabajo o sexagenario.
7. 0 El nielo único, huérfano de padre y madre,
que mantenga a s.u abuelo pobre, inútil para el trabajo o sexagenario, o a su abuela, pobre y viuda.
8.0 El nieto único que, reuniendo las circunstancias indicades en el caso anterior, manteuga a su abuela pobre, si el marido de ésta fuera también pobre,
inútil para el trabajo o sexagenario, o se hallase. auscntc mas dc diez años, iguorandose su paradcro o hallandose sufriendo condena, que no baya de cumplir
dentro de un año.
9· 0 El hermnno único de UllO o mas huérfanos de
padrc y madrc, si los mantiene desde que quedarou
en ]a orfandad, siendo dicbos hermanos pobres y mcnores de diez y ocho años o 1mpedidos para trabajar,
cualquiera que sea su edad y sexo.
10. Por tcner el solicitante uno o varios hennanos sin•iendo eu filas ob1igatoriamente, siempre que
al padre o a la madl'e no les quedase ningún oiro hijo
varótt dc cualquier estado, mayor de diez y ocbo años,
110 i1upcdido para trabujar.
F.slas prórrogas seran concedides por las Juutas de
clasificncióu y revisión previos los tramites prevenidos
en cste Reglamento.
Art. 284. No se admitira ninguna petición de pròrroga de r." clasc que 110 haya sido alegada antc el
Aynntamiento en el acto de la clasificación, o ante
el alcal<k si la causa ha sobre,enido con posterioridad
a dicbo acto y antes de la yfspera del dia señalado para emprcncl<'r los mozos la marcha a la capital de la
provincia con arreglo a lo dispuesto en los arts. 157
y I8o.
- Cuando la::; causas que moth·en la petición de prórroga sobreYengan desde la Yíspera del día señalado
para emprcnder la marcha a la capital hasta el ingre"0 dc los mozos en caja, se a1egaran ante la Junta de
clasificación y rcYisió11, la que dispondra se instruya
el oportuno expediente con la 1nayor breYedad posible, el cual scra tramitado por el Ayuntamiento dentro del plazo c¡ne la Jtmta designe, y remitido a la misma para 1·esolución una yez nltitnado.
Se ndmitir{w por las Juntas de clasificación las
prórrogas que soliciten, aunque no las hayan solicitado eu el acto dc la clasificación de soldados, siempre qnc reuniendo en esta época las circunstancias nccesarias para alcgarlas, no pudieran hacetlo por no baber llcgado .a s u noticia algítn acontecirniento jndispen!iablc pnra que lc1; fucra concedida. Eu este caso, si el
mozo no hubicra ingresado en caja, debera solicit.c'U'se
la prórroga de la citada Junta en el término de los diez
días siguientes ni de haber llegado a su noticia el sn-
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ceso que la motiva, y si justifica que no había
teuido conocimi€'nto de las circunstancias de que
sc trata, ordenara la Junta que se instruya el oportuna expcdiente, que sení tramitada y Iallado en la forma prevcnida en el parrafo anterior.
Si el caso ocurre después de haber ingresado èn caja
el mozo solicitante, éste presentara su solicitud al jefe
de la caja de recluta o al del cuerpo a que pertenezca,
parn que sea cursada a la Junta de dasificación y revisión corresponcliente, la cua! ordenara sea tramitado el expedlentc en la forma reglamentaria, y uua vez
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resuelto, se comunicara al Capit{m General de la región en que radique la caja de recluta o el cuerpo a que
pertent!zca el solicitante, la resolución que haya recaído, para conocimiento del interesado y eíectos a que
baya Jugar, ad\'irtiendo al propio tiempo al mozo, el
derecho que Ie asiste a recurrir en alzada contra el
fallo dictado ante el Capitan General de la región.
Las peticiones dc prórroga~ a que se refiere este
artículo, son independientes de las sobreveuidas por
causa dç fuerzn mayor después cle1 ü1greso en eaja, cousignada.,; en los arts. 303 a 308.

Noticiari
ACTES ALS QUALS HA ASSISTIT EL SENYOR
ALCf\LDE O BÉ HI HA ESTAT REPRESENTAT
DIA 8 DE GENER. - L'Alcalde accidental, senyor
]. Duran i Guàrdia, assistí a la inauguració de l'Institut de Cultura Italià.
DIA 6.
El Regidor !;enyor Frededc Amat representà el senyor Alcalde al repa1-timent de lots dc robes
i joguines als nens pobres que, organitzat per l'Associació dc l'Arbre de !\oel, se celebrà a l'Hotel Ritz.
- E l Regidor senyor Frederic Amat, en representació del sell)'OI' Alcalde, va assistir al ball benèfic que,
organ itzat pel Comitè local de la Creu Roja de Barcelona, ~e c~: leb rà n l'Hotel Ritz.
DrA t7.
El Regidor senyor Salvat reprcse¡¡tà e)
senyor Alcalde al festival anual que el Gremi de Patrolls Vaqn~rs dóna als seus associats al local de Là
Bohèmia.
DJA 18. - El Regidor seuyor Amadeu L1opart reprcsl!ntà el senyor Alcalde a la sessió dc cinema que,
organitzada pels estudiants del cinquè Curs d'Arq u itectura, tingué lloc al Cinema \1ctòria.
El Regidor senyor Annengol de Llano. representñ el senyor Alcalde a la sessió inaugural del present Curs de l'Acadèmia de Farmàcia de Catalunya,
que tingué lloc al Col·legi de Fannacèubcs de Barcclcma.
DIA 20.- El Tinent d'Alcalde senyor Duran i ï.uàrdin repres-entà el ~enyor Alcalde en el festival benèfic
a profit dcb damnificats pels temporals de c;iroua, a
l'c~tatgc del Ct!ntre i Jo\entut d'Esquerra del Districte n.
DIA 2R.
El Regidor senyor Mateu Ruiz representà
el senyor Alcalde a la ,·etllada necrològica que, amb
motin del sisè atlÏYersari dc la mort de l'eminent novclfistn V. Hla~co Jbàñez, tingué lloc a la Casa València.
- El ~enyor Alcalde assistí al poble La Granada del
Penedès, a la iuanguració de les- Escoles Francesc
Mncià.
lJJA 29.
El ;;enyor Durau i (; nàrdia, Alcalde accidental, n~sïstl a 1'euterrament del que fou president
dc la Camh.-a tk• Comerç i Ka\'egací6, senyor Josep
A rmenlcra~ 1 \ 'in tr6.

DrA 30. - El Regidor senyor Frederic Amat representà el senyor Alcalde a la tercera reunió anual que
celebrà la Unió Interacadèmica de Bones Lletres, Ciències i Art.;, Medicina i Belles Arts.

PERMISOS
PER A INSTAL·LAR APARELLS INDUSTRIALS
Heus ací Ics relacions de les demandes de permisos
que, a aquest fi, han estat presentades a 1'Ajuntament :
Joan Toledo, un electromotor i una fornal a la casa
n. 0 326 del passeig de Fahra i Puig.
Montserrat Vif1as, un electromotor a la casa 11. 0 84
<ll-I carrer dc Cnsanova.
Marc Abella, tres electromotors a Ja casa n. 0 56 de
la ronda clc Sant Antm1i.
i\gÇndn !\Iarltima, S. A., un muntacàrregues i un
electromotor a la casa n. 0 5 de la plaça Medínaceli.
Ramon :\.rcarou,;, un ascensor i un electromotor a
la ea~a n." 100 del carrer de Ja TraYessera.
Ignasi B1ancl1, un electromotor a la casa n. 0 31 del
carrer el 'Homero.
Pia Batlló, un ascensor i un electromotor a la casa
n.• 331 del carrer del Consell de Cent.
Josep Berenguer, tres electromotors a Ja casa u. 0 381
del carrer dc Marina.
Isidre Bitriu, un el~ctromotor a la casa n.• 88 del
carrer del Torrent de les Flors.
Joan Bo~ch, un electromotor a la casa u.• 156 del
cnrrer d'Entcnça.
Jo~cp Haguiíà, un electromotor a la casa n. 0 42 del
carn·r cle l\fuataner.
Ha1nonn Capella, un electromotor a la casa 11.0 41
del carrer d<' I'ujolet.
babl!l Carreras, nn electromotor i dues fogaines a
la cnsa n.• 63 i 6.s del carrer de Sant Salvador.
Emili Ca mpos, u n electromotor als carrers de Pto\'clH,:als i Cantí an tic de Valè11cia.
l sillrc Clota, ur1 electromotòt- a la casa n. 0 18 del
<'arrcr dc Ferlandina.
Fabricació Nacional de Colorants i Explosius, substituir diversos electromotors a la casa !1.0 345 del carret:..
dc Pere 1\.
lmp. Casa
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