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Comissió de Govern Municipal
El dia 21 dc febrer d'enguany es reuní en sessió
distintes Conselleries-Regidores, Secretaries particuordinària la Comissió de Go,·ern ·Municipal sota la
lars o Con..,clkrs de !'.\juntament, a fi que no es reparprcsidl-ucia dc 1'.\lcalde senyor Pi i Sunyer, i amb
teixi cap altra correspondt:ncia que no \':Íngui autoritassistl.·ncia dels Consellers-Regidors senyors Jaume
~ada per un conducte reglamentari.
Serra llúntcr, Estauisl:lu Duran-Reynals, Antoni \ï- Estant disposat que el segell de l'Ajuntament
lalta, Mnrià Martínez Cucnca, Antoni Ventós, Jaume
sols s 'estampi a les comunicacions sotasignades pel
Vàchicr, Odó JJmtaclo i Josep ::\L" l\Iassip.
senyor Alcalde i el s.:nyor Secretari, i sortint-ne avui
S'hi adoptaren els acords següents :
d'altres ~otasignade:; pels caps de Secció, disposar que
.\proYar l'neta de la sessió ordinària del dia 14 i
s'estampi el segell municipal als documents que surtin
la dc l'extraordinària del dia 17 del mes que som.
dc Ja casa scJtasignats pels caps d1! Secció, tota vegada
- Adhcl·ir,sc a la petició feta per l'Ajm1tamcut de
CJUe a aquest..- se'ls ba donat facultat de fer-bo, quant
Màlaga i el 'altres, demanant al Go\'em cle la República
es tracti d'nconls reglamentaris, no essent possible
la redtt<.'ci6 dc la taxa del blat i la modificació de les
que le~ comunicacions oficials no vagin amb l'autenJuntes Pn>vincials, en el senti t de donar cabuda en
ticitat que d ~egeU els doni.
aqucstc~ al representant dels consumidors, al qual fi es
- Autoritzar el Conseller-Regidor· de Circulació i
contcRtarit a 1'.\juntament peticionari, i. es demanarà el
Policia Urbana, senyt>r Vàchier, perquè disposi l'adqne s'indica, mitjançant atenta comunicació, al senyor
quisició dc deu bicicletes per als serveis au.."iliars cle
Cap del l :oYcrn.
la <:uàrdia Urbana, i aplicar Ja despesa total, que as·
'1\:ninl e n compte la situació en què es troben
n:nclcix a la suma de 4,250 ptes., al t·apítol d'Imprce l~ locals dels Juljàts Municipals, i essent precís d'esvi~to~ clt'l Pressupost \'Ígcut.
tncliar Ja possibilitat de millorar-los, encomanar al !';C- .\ fi d'ordenar amb la major cura tot el que es
uyor Con-;cllcr-Regidor cle Covemació que obri un exref~:rcix a personal de !'.\juntament, no fer nomena·
pedient per a l'estudi d'aquest assumpte, a fi de poder
ments ni ascensos de funcionaris municipal!', lleYat dc
fer oportunament a la Comissió de Gowru ::\Iuuicipal
<:asos de manift!sta justificació, per necessitat del!\ :;uh:s propostes que escaiguin.
Yeis, fin~ que aquests siguin Órdeuats d'acord amb les
- Resoldre, per tal d'ordenar els sen·eis de les
¡: lantíllcs que es contindran en el proper Pre~supost
Secretaries particulars, que el trasllat que s'acordà eu , municipal.
sessió del s dc febrer d'enguany, de Bernadó Calcat.J,
Deixar sense efecte l'acord del dia T4 de l'actual,
a la Sccrctarm del CoJJseller-Regidor senyor fifartíncz
rd<.>rcnt al funcionari Didac Garcia Romero de Tejada,
Cuenca, ~·entengui fet en el sentit que aquell sigui seper lul dc no ocasionar-li perjudici, i S11b~tilu1r la clecretari particular dc l'esmentat Conseller; i que J. Mes~it.rnal'ÍÓ dc rap interl que ~e li féu per la dc cap aclres passi a formar p:ut de la Secretaria particular del
citlènta l tlel~ ;;rrn::is de ProYeïments, per mentre duri
Conseller-Regidor senyor llurtado.
I '-excedència forço:>a del cap eu propietat, sense qttc>
- Tenint en compte que cal depurar el que es rel'acord rcprcseuti desconcixemeut de les condicion,; que
fel·eix al repartiment de correspondència, ja que molta
pntlia portar implícites en la persona del senyor Ga rcia
rle la que nvni dia s'cuvia no hauria d'ésser circulada,
J{onwro clc Tc:judn f'l repetit ncord d-el dia 14, sinó !iimper tractur-~c de corre~pondèucia particular que no respll'111ellt d cle~ig dc no causnr-li cap perjudici.
i on a cap sc1·w:i oficial, ui s urt de les Secretaries parDispo~a r els s.:gücnts h"asllats de personal : Que
ticulars, ni dt:ls senyors Consellers, e'ncomanar al Cou:·>nutiago l-igueras passi a les ordres del Conseller-Deseller-Regidor de Governació, senyor ~Iassip, que di~
h:gat dd Dislrich: \ ' II, doctor Josep Gispert, com a
posi el procedent per a Ja confecció de segells de les
!'ecrdari particular d'aquest; que Anicet Sah·ans i Co-
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entre la realització de les obres de reposició del local
romina passi a la Secretaria particular del Consellerde referència o el pagament de llur import al propietari.
Delegat del Districte V, doctor Francesc Carbonell ; que
- Concedir el patronatge de l'Ajuntament al Saló
Isidre Granada i E-:casany passi com a secretari parCartell contra la Guerra, que: tindrà lloc al Circol
del
ticular del Conseller-Delegat del Districte I, senyor
Artistic des del I.r de març.
Hilari Sah·ador; que Joan Rafeques i Yigué passi a
- A provar l'acta de recepció provisional de les obres
la Sècrctaria particular del Conseller-Delegat del Disconstrucció de nm:a planta dels edificis destinats a
dc
tricte VI, senyor Francesc Codó; que Josep M.a Quindormitoris, cuina i anexos, porteria i infermeria que
tana i Proubasta passi a la Secretaria del doctor Crisconstitueixen la Colònia Escolar Permanent emplaçada
tià Cortès, Delegat especial d'Higiene i Sanitat; que
a la ciutat de Berga, realitzades per Josep Pey, gerent
:'\llloui Al~ina i Domingo passi a la Secretaria pat·ticud'Edificis i Construccions, S. A..
lar del Delegat especial de Tallers Municipals, senyor
Donar l'aprovac1ó a l'acta de recepció definitiva r1e
Autoui Oliva; que BonaYentura Aguadé passi a la
les obres cle mttutatge i instaJ.lació, a la ciutat òe Berga,
Secretaria particular del Conseller-Delegat del Disdel qnc fou pave1ló de Suècia a l'Exposició c1e Mmlttricte X, senyor Ramon Junyent; que Carles Bacb i
juïc, e11 el qttal s'ba instaHat una Colònia Escolat PerCasasns passi a la Secretaria particular del Consellermanent, realitzades per Esteve Daura i Botey.
Delegat del Districte IV, senyor Ricard Altaba, i que
- Aprovar la liquidació demostrativa dels ingresAgnl:s Serra i Perayre passi a la Secretaria particular
sos i despeses dectuats durant l'any 1933 eu l'admidel senyor Conseller de Cultura.
nistració de la casa n. 0 92 de la ronda de Sant Antoni,
- Assabentar-se d'una comunicació de l'Alcaldia,
pròpia del Llegat Peliort, de la qual resulta un saldo,
manifestant havt>r disposat que per la Pagadoria l\Iua favor d'aquell llegat, de 9,85o'1o ptes.
nícipal s'efectuïn les retencions interessades per l'As- Donar 1'aproyació a la liquidació demostrativa
-;ociació Jn~trucli,·a d'Obrers i Empleats de 1'Ajuuingressos i despeses efectuats en l'administració
dels
tamcnt.
dc Ics finques del Llegat Martorell durant l'any 1933.
- :\pro,·ar, mitjançant que els interessats paguin
de la qual resulta un saldo, a fa-•or de l'expressat
tolC'S les despeses que ocasioni l'autorització, una insllegat, de 15,039'77 ptes.
Patrodel
accidental
president
tància de Pau ?\icolau,
- AproYar les dues actes de recepció defillitiva d'!l
nat dc Turisme, demanant que s'autoritzi el funciounmobiliari deb Grups &<;colars l\Ii}à.i Fontanals i ,Ramon
mcnt dc les fonts i brolladors de l\Iontjuïc durant els
Llull, subministrat per Francesc Frau Genuans i l\'faminuts necessaris perqu~ l'operador de la Fox ::1-[owietcrial Escolar i Científic, als quals s'ha de tornar el 10
tonc puh'"tti impressionar uns metres del seu film sobre
per 100 de le~ quantitats retingudes, de 1,500 i 1,387'50
belleses de Catalunya.
pe~sctes, respecti \'ament.
- Satisfer, complimentant la resolució del 5 de fe·
brcr, el pren dels mosaics de l'artista senyor Ba.garia
que s'acordà adquirir, referents al Govern provisi011al
COLONIES ESCOLARS
dc la República Espanyola; i aplicar la despesa, que
asceudcix a 375 ptes., a la partida d'In1previstos del
En mèrits de l'acord· consistorial del ~8 d'april darvigent Pn:~:>supost.
rer, encomanant la inspecció mMica de les Colònit>S
- A fi d'aconseguir l'ordenació de tots els serveis
Escolars de Berga i de Martorelles, respectivament, als
que e~ rcft•rcixc!l al cobrament éünpostos i arbitris
metges de les localitats Antoni Comellas i Casals i Enmunicipals, en forma que es produeixin amb el major
ric Rosés i Brugós, n1itjauçant la retribució auual de
estalvi possible i el màxim rendiment, encomanar al
r,ooo ptes. a cadascun, disposar que, tenint en compte
cap dc Nt'gociat de Plus-vàlua, Josep Llistosetla, amb
lo. vigència de l'actual Pressupost municipal pel cordirecta relació amb el cap de la Secció de Finances i
rent trimestre, es facin efectives als indicats metges
sense deixar la direcció del Kegociat que avui té al seu
Ics quantitats proporcionals que triméstralment els
càrrec, la funció d'inspeccionar la marxa dels di,•ersos
correspongui.
impostos i arbitris municipals, començant pel més imJJOrtant, o sigui el d'arbitris indirectes, per tal que
l'esmentat funcionari, a mesura que Yagi realitzant els
CONSE LLE RIA
oportuns estudis i inspeccions, faci p10posta al ConD'U UBAN ITZACió I EIXAMPLA
seller-Regidor, que permeti rectificar i ordenar els serURBA~ITZACió I REFORMA
veis tclalius a les esmentades activitats administratiws municipals. A tal efecte l'esmentat funciouari tíuAccedir a la petició de Beruarclí Giménez, referent
drà, mentre duri la inspecció del servei, jurisdicció
n què sigtú traslladat l'arbre existent a l'avinguda de
sobre els funcionaris que hi són afectes.
la Verge dc Montserrat, n.• 40.
- Atesa la petició de Francesc ],VIola, prorrogar a
precari, per n l'any actual, el permís concedit per a
CON SELLERIA DE CULTURA
prestar u11 servei de bicicletes i tricicles per a in(auts
al Parc cle la Ciutadella.
NEGOCIAT ADMINISTRATIU
• - A.provar el coJnpte de. r,892'93 ptes, de I 'arquitecte cap del Servei cle Parcs, com a justifican t tle la
Donar uu termini de quinze dies a Faust tle Dal·
inversió de la suma esmentada, 1·ebutla per a aliliH;nt
mases i dc Massot, propietari de la casa n. 0 1,3 del cardels coloms del Parc de Montjuïc. ·
rer dc Mendizàbal, on funcionava una Escola nacional
Desestimar la instància de Teodor Wirth, com a
dc nene!i, traslladada al Grup Escolar Milà i Fontaapoderat de Maria Torres i MuñoL, en la qual so1licita
nals, pcrqul: solliciti cle l'AjUlltamcnt que vulgui optar
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indemnització per uns suposats danys i perjudicis causats per Ics obres de transformació en subterrani del
ferrocarril dt Sarrià, a les finques n.• 2 i 4 de la plaça
dc Lincolu.
- Dese!->limar la instància de Jacint Costa i Divi,
demanant que ~iguin arrencats uns arbres de la plaça
·
dc Vfctor 11alaguer.
- Posar a disposició del Kegociat de Majordomia
i Co111prcs la quantitat de 1,000 ptes.1 per a poder atendre Ics dcspcRes de propaganda, correspondència, paqueb; postals i impresos, etc., qne S1 originin amb motiu
del Concurs lntemacioual de Roses a Pedralbes, i aplicar la despesa a la part. 455 del Pressupost vigent.
- Posar a disposició uel Negociat de Majordomia i
Compres la quantitat de. 3,000 ptes., per a atendre els
treballs eveuhtals en els parcs exteriors, Ja qual baurà
d'ésser llitmlCla al cap del Sen-ei de Parcs, eu partides
dc 1,000 ptes., i aplicar la despesa a la part. 458 del
l'n.ssupost dc 1'any actual.
- Incoar expedient de sobrant de via pública de
ducs parcelles procedents de l'antic camí de Sarrià a
Sant Gen·asi, o de cau )landri.
- Havent d'efectuar-se unes obres complementàries de les de construcció de la paret de tanca a la finca
propietat d'Hereus d'Antoni Tarrés al carrer de ~Ie
néndez i Pelayo, addicionar-les a les adjudicades per
acord del 24 de novembre darrer a Joan Campdelacreu
i Forés, i aplicar la despesa a la part. 443 del Pressupost vigent.
OBRES PARTICULARS
Denegar el permís sollicibt pe1· Joan Contijoch per
a constru ir una marquesina i u n tauJell, per al despatx
de begudes, a la façana dels baixos de la casa n.o n6
del carrer de Sant Pau.
-En tuèrits de la teclamació formulada per F. Valls
i Tabetner, com a president accidental de 11 A teneu Bru:celout:s, situat al carrer de la Canuda, n .o 6, ordenar a
Pere Simó que, dins el termini de quinze aies, procedeixi a clC\'ar la xemeneia que correspon als baixos
de la casa n.o 8 del carret· de la Ca1mda, -i n.0 24 del
d'en Bol.
- Manar a Miquel Yiada i ~avarro que, dins el termini de deu dies, procedei.'.:i a l'enderrocament dels
altets que sense permís ha construit a la planta baixa
dc la casa n. 0 30 del carrer de Fivaller.
-Per haver realitzat Miquel \ïada i Navarro, sense
ha '"er obtingut ui sollicitat el competent permís, la
construcció d'uns altets a la planta baixa de la casa
n.0 30 del carrer de Fh·aller, imposar-li una multa de
:!5o ptes.
- Atorgar a Joaquim Calvetó i Alzamora una última pròrroga de sis mesos en la vigència del permís
que li fou concedit per a addicionar tres pisos a una
casa que afronta amb el carrer de Torrijos, cantonada
al dc la Perla.

CONSELLERIA
D'INGRESSOS, DESPESE S I PATRIMONI
PRESSUPOST OS
Dcse~t.imar la instància del Collegi d'Arquitectes de
Catalunya i Balears, quant impugna Part. x¡ de 1'Or-
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denauça fiscal n. 0 51, tota ,·egada que el recurs interposat per l'entitat instant ha estat formulat fora del
termini legal.
- Posar, amb càrrec a la part. 463 del Pressupost
Yigent, una \"Cgada si¡,rui incrementada amb les transf<:rències en curs, a disposició de l'Alcaldia, la quantitat de 3,420 ptes., per tal de satisfer la suma de 285
pes::;etes mt:nsuals, corresponents als mesos de gener,
febrer i març, els haYers dels quatre temporers que
presteu scn·ei ues del 10 de març del . I93~ a la Secció
de Govcruació, Romà Viiies, France!;c de Cabo, Bonaventura Aguadé i Josep 01i\'et.
- Concedir I,ooo ptes. a l'Associació de Corredors
Motociclist<!s tle Catalunya, amb càrre-c a la part. 463
del Pressupost vigent, m1a vegada sigui incremeutada
ami; les transf~rències en curs, en pagament de la subvenció que aconlà l'anterior Ajuntament, per Ja manifestació motorista que organ1tzru·en e11 el recinte dc
l\lontjuïc el dia 24 de desembre darrer.
- Autoritzar el director de l'Arxiu Històric de 1:1
Ciutat per poder {er construir uns prestatges nous per
al dipòsit documental establert a l'Hospital de la Santa
Creu, en substitució dels que el dit Arxiu tenia installats al local de l'Administració d'Arbitris Indirectes,
els quals hau estat recentment desembarassats i posats a
disposició de la dita Administració. L'import dc les
noves prestatgeries i les despeses complementàries
d'instaHació, no podrà passar de la xifra de s,ooo pessetes, i les quantitats corresponents es faran amb càrrec
a la part. 435 del Pressupost ord1nari Yigent.
-Adquirir, amb càrrec a la part. 181 deLPressupost
del 1933, dnes màqnines d'escriure, per la quantitat
total dc 3,100 ptcs., amb destinació al Negociat de Pressupostos, i abonar, demés, d'aquella quantitat, a la
casa subministradora, dues altJ:es màqu.ines d'escriure,
actualment inservibles, que es troben eu aquell Negociat.
PLUS-VALUA
Posar a disposició dc 1'Alcaldia la quantitat de pessetes 3.ï50 1 amb càrrec a la part. Jï4b del Pressupost
\"igcnt, per a fer pagament d'aquelles busques fetes en
el Registre de la Propietat durant el segon semestre
del 1Q33, peu dents de liquidació, aí.xí .com també <:1 material gastat a les fiualitats de totalitzar l'organització
del ~egociat de Plus-\·àlua.
- Interposar n::curs coutencioso-administratiu contra la scntt·ncia del Tribunal Econòmico-.-\.druiuistratiu
dc Barcelona, dictada eu el recurs d'alçada interposat
p<·r Pere \'ilalta, en nom i representació de Sant1ago
Mart! i Segura, contra acord d'aquest Ajuntament referent a l'arbitri de plus-vàlua.

SOLARS
Interpos(lr recurs contencioso-adnliuistratiu coutra
la sentència del Tribunal Econòmico-Admülist ratiu de
Barcelona, dictada en l'expedient promogut per J. Alvnrez i C.•, B. en C. , contra l 'arbitri sobre solru·s sense
edificar, en qttè drclara que el solar p ropietat d'aquella
societat, amb façana al carrer d'Urgell, n.• 2l9 a l 225,
està edificat i exempt de contribuir pel concepte de solars sense edificar, des dc la data de la reclamació.

'

GASETA

MUNICIPAL

CONSE L LERIA
DE SE RVE IS PúBLICS I CONTRACTES
OBRES PúBLIQL'ES
,\utoritzar )',\g-rupació de Vialitat per a adquirir,
amb cle.,tina<'ió al Sen•ei de Padmentació, una màquina
d'escriure, amh el seu buró de roure, de les característiqne,, que siguin més adients per al servei del qual
es tracta, ~ota el pressupost mà..~ün de 2,154'40 ptes.,
que s'apliraran a Ja part. 185 del Pressupost del 1933.
- l'er a facilitar l'adaptació dels diferenls ,;en·eis
a la tiO\'a organització municipal, i pel que fa refcrl'ncia al Servei 'l'(:cuic de I'avimentació depe11ent de l'A. gmpació de Vialitat, disposar q1te quedi subdividit
aquest Servei en dt•s departaments, com segueix :
a) Projl'cft's i collstruccion.s : Enginyer cap, Frederic
Segarra i Benet. Competènc-ia : Fonnació de projectes,
execttció o tlirccci(> i liquidació de totes les obres dc
pa\•imcntació dc calçades i construcció de ,·oravies.
Formació dc projectes, execució o direc-eió i liquidació
dc totes les obres d 'cxplanació, desmunts, terraplens,
ponts, ,-iaductes, murs de sosteniment que siguin precisos per a l'obertura al trànsit de la tia pública. Formació i conservació al dia d'un pla representatiu de la
pavimentació cie la ciutat amb indicació de les diverses
menes de pavimeuls. Construcció d'andanes i refugis
i llocs d'cstaciouanwut d'acord amb el Departameut de
Circulaci6. = b) ConSt'l"".'ació de la ~via públiw : Enginyer cap, Miqncl )Iartínez i Zorrilla. Competència :
Obres tle conservació d~ls paviments per contrada i
per administració. Brigades d'Obres Públiques. Iufnrmació i inspecció tle totes les construccions que solliciti n els particulars i els sigtún concedides, que afectin als clements cstrncttnals de la via pública, com
són construcC'ió de vora·des, rebaixos, obertura i terraplenat cle rases per a cam11ítzaci~ns, etc., etc.
- Encarregar a la Casa Sarret, S . A., el snbministramenl dc roha clc treball per als operaris i personal
adscrit al s<.-n'l'i dc Tallers i Laboratori, per la quantitat dc 7,027'50 ptes., que s'aplicarà a la part. 439a del
Pressupost vigent.

CON SE LLE RIA DE PROVE ïM ENTS
ESTADtSTlC.\ I POL1TIC_-\ DE PRO\""Eh\fE)ITS
(ESCORXADOR)

I

Autoritzar l'abastador de bestiar llaner Anicet Palau
i Plan:l per transferir a l'entitat Xm·a Unió dc Carui,;,.cr" dc Rarct·lona el dipòsit de garantia de mata11ees
que té co11~tituït a la Caixa l\Iunicipal, a l'objecte de
què aqnclb disposi dc la garantia reglamentària per a
l'exercici dc la seva indústria a l'Escorxador.
Accedir n la instància de Severí Farrés i Navarra, pl'rqnt· pug-ui dectttar una matança a 1'Escorxador
Gcncml cie trenta caps de bestiar boví.
-- P~r haver plegat els interessats el seu negoci,
facultar la Dipositaria Municipal perquè es torni a
Jn~ep Bòix i l.l;~.quLt el dipòsit de r,ooo ptes. que té
constituït per a respondre de la gestió de l'abastadora
dc cm ns Rosa Bo,•é i Font, i donar aquesta de baixa de
Ics relacions <1 'abastadors de bestiar bod.
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- Autoritzar l'industrial Hilari Rabal i 1\Iariño perquè pugui ampliar fins a cent caps la matança de bestiar llaner que Ye efectuant a l'Escorxador, afegint a
la quantitat d<: 1,000 ptes. que per a garantia del compliment dc la seva gestió diposità a la Caixa Mtmicipal, un altre dipòsit també del matei..~ import.
Atorgar autorit:r.ació a Josep Casamitjana i Joan
l\Iarti perquè puguin matarbestia1· porcí a l'Escorxador,
i hm·eut cessat en l'exercici de llur indústria Victorià
Torné i l\Iarsaus, Josep EuguL'C i SetTa, Darriel Robles
i Esteve, Joan Arjelaguet i Pons i Josep Du1·an i Ravetllat, deixar sense efecte les autoHtzac.ions qne els
forca concedides per poder dedicar-se a la matança de
porc:-;.
- Accedir a la petició de Modest Buldó i Pocnrull
perqut! se'l doni de baixa eu l'exercici de la seva indústria, i que li sigui tornat el dipòsit de 1,ooo ptcs.
que té constittüt en gata11tia de la seva gestió com
a abastauor dc bestiar llaner.
- Donat de bai..-xa de la seva indústria Joan Burgès
i Pujol, i que se li torni el dipòsit de 1,000 ptes. que té
constituït en garantia de la seva gestió _com a abastador
de bestiar porcí.

~EGOCL\T )~.D:MI:--!STRATIU

Traspassar, a favor de Carme Riasol i Parera, el
lloc n." 16ó del ~Iercat de la Boqueria, destinat a la
venda de carn de moltó, del qual era concessionari el
seu difunt c!-òpòs Jaume l\Iases i Ribó.
- Procedir al canvi de les canals de recollida d'aigiics i aigua-fons, de les planxes, careners i tapa-junts
de Ja coberta del Mercat de Sans, per la quantitat dc
pessetes u,sSs, que s'aplicarà a la part. 435d del Pres::;upost vigent.
- Atorgar el traspàs a Joan Güell i Ripoll del lloc
n.• 381 del M<!rcat dc Ja Boqueria, destinat a la venda
de fruites i verdures, del qual era concessionari el seu
difunt parc Pere Güell i Grimau .
- Encarregar a la Societat Espmtyola de Camionatges Industrials els treballs de neteja dels pous negres, existents als mercats d'Horta, i destinaT al tal
efecte Ja quantitat de 1,000 ptes., s¡ue s'abonarà amb
càrrec a la part. qr del Pressupost vigent.
- Traspassar, a fav<,r de Carme ~Iases i Riasol, el
lloc 11.0 5ï4 del ':\lercat de la Boqueria, destinat a la
venda dc cam de moltó, del qual era concessionari el
seu cí1fuut pare Jaume )Iases i Ribó.
- Procedir per administració, i sota la direcció de
l'enginyer cap de la Secció de Fontaueria, a l'adquisisi6 de deu aixcte¡.; completes i vjnt cossos (recorts de
centre) de recanvi, per a les reparacions que calen portar a terme en les instal:lacions d'aigües existents al
Mercat Central de P~ix, per la quantitat de 420 ptes.,
que ~·aplicarà a la part. 435d del Pressupo?t vigent.
- Traspa~sar, a favor cie Rosa Dolores i Salvador,
el lloc 11. 0 578 del Mercat de la Boqneria1 destinat a la
ycndn d'esp~·cics, del qual era concessionari el seu avui
• difnut espòs.
-- Atorgar el traspàs, a favor de J oana Sanromà i
Bald ril'h, el els llocs n.• .232 i 234 del l\lercat dels En·
cant~, dels qual~ era concessionària la seva difunta
marc l\Inria Halclrich i Martorell .
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CEXTRAL
A¡>rovar la relació justifi~ativ~ de la iuversjó donada
a la quantitat de 2,000 plcs. que fou lliurada al Tinent
d'Alcalde senyor ~Iarlés, President de Ja Comissió de
l'ro\·cïmeuts, per a atendre al pagament dels treballs
cxlraoclinaris realitzats pd personal que prestava servei eu ht &crctaria de la dita Comissió.

CONSELLERIA DE GOVERNACió
CENTRAL
Dispo!-;nr que U.es del dia 1.'· de febrer conent, eu qul.'
cessà en l'Alcaldia el senyor Jaume Aguadé i .!\liró, scguc.Lxi en !>iluació d'excedent com a metge numerari
dc terme de l'Institut d'As.,.istència Mèdica l\Iuillcipal,
per haver estat elegit Diputat a Corts·, percebent dos
terços del sou consignat en Pressupost.
- Accedint a la petició del senyor Amadeu Llopart,
que cessà eu el càrrec de Regidor e1 31 de gener proppassat, disposar que sigtú reintegrat, a comptar del dia
1.• de l'actual, al seu càrrec de professor de l'Escola
"\bat Oliva, del Districte \"lli, i que exercint interinament l'esmentat cànec el senyor Antoni Parramon i
Tubau, cessí en aqueU a comptar des del dia r.r del
corrent mes.
- Abonar, des del dia 1.• de gener proppassat, a
:Maria Lacambra i Belio, vídua del metge cap de Dispensari, jubilat, Joaquim Teixidor i Suñol, la pensió
anual d'import 2,623'75 ptes., amb càrrec a la partida S·" J.el Press upost vigent, Ja paga del mes en què
va morir el causant i la part del subsidi eÀ-traordiuari
que li corrt!spougui.
- Satisfer, des del dia I.r de gener proppassat~ a
Francesca Recasens i Rovira, vídua del director de segona de ~Iercats Antoni Jané i Tort, la pensió anual
d'irnport1,8oo ptes., amb cànec a la part. 5·" del Yigent
I•t·esupost, la paga del mes en què va morir el causant
i el subsidi extraonlinari de Nadal.
- Abonar a Nicolassa Uruan i Villamayor, vídua
de l'agent d'arbitris, jubilat, Maties Pérez, un socors
per una sola vegada, d'import 3,on'25 ptes., amb càrrec
a Ja part. 8 ... del Pressupost vigent, i la paga del mes
en què va morir el causant.
- Abonar a Eulàlia Solernou i Viñas, germana, soltera, de l'agent d'arbitris Josep ..ll.4 Solerrtou i Yiñas,
que va morir solter, un socors per una sola vegada,
d'import 1,547 ptes., amb càrrec a la part. 8." del Pressupost vigent, la paga del mes de desembre proppassat en què Ya morir el causant i el subsidi extraordinari dc Nadal.
-Satisfer, des del dia ¡.r de febrer conent, a Bonaventura Granados i Closas, eu nom i representació de
Dolors Comas i Ptúg, vid~a de l'ordenança, jubilat,
Josep Granados i l\lorales, la pensió anual, d'import
970'66 ptcs., amb càrrec a la part. 5.3 del Pressupost
<lc l'ad.Ltal exercici, i la paga del n1.es en què ' 'a morir
el causant.
- Abonar, des del dia L ' de gener proppassat, a
Mercè Xilat i Baiieras, vidua de l'agent d'arbitris Lluís
Ribas i Bach, la pensió anual, d'import I,OJI'33 ptes.,
amb càrrt:!C a Ja part. s.a del P¡;essupost vigent., i el sub·
sidi extraordinari.
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- Satisfer, d~:S del dia J.' de gener proppassat, a
~Iaria Rucabcrl i Galtés, vídua del matancer, jubilat,
Jos~.;p .,oncl 1 \ ~;rgés, la pt!USió anual, d'import pes-

1,125'31, atub càrrec a la part. s-· dell'ressupost
,·igcnt, i la paga del mes en qut: Ya morir el causant.
- Abouar, des del dia 1.r de desembre daner, a
Rosa \"entura i MLuintÍ, vídua del cap de nau de l'Eswrxador, jubilat, Joan Solanas i l\la.nonellas, la pensió anual d'import I;j82'lú ptes., amb càrrec a la partü.la S·" del Prcs~mpost vigent, i la paga del mes cu qu~
va morir d causant.
Satisfer a Elvira Earrachina i Peña, vídua del
nws::;o tlc 1\lcrcats Pere HargLtés i Planas, la paga del
mes dc UO\'~mbre darrer eu què va morir el cau sat¡t,
amb càuec a la nòmina de dit mes o de Fons especials
!li ha estat rciJJtegrada.
Abonar a Sebastià Valls i 1\Iora, fill de l'individu
dc l~L Hrigutla de Llacers Iguasi \ ·alls i Sancho, els jornals c.lc la primera quinzena del mes de desembre darrer cn què 'a morir el causant, una altra quinzena en
concepte dc gràcia i el subsidi extraordinari de 1\adal,
i quant a la paga de gràcia, satisfeJ.·-la amb càrrec a la
part. b.• del Pressupost Yigent.
- Accedir a la permuta de C"dftecs sollicitada pd
porter de l'Escorxador .\.gustí Selma i Guàrdia, i el
mosso dc neteja dc l'Escorxador Pere Sala i Viñolas.
- Jubilar Climent Oli\·é i Guasch, matancer, amb
l'ha\·er passiu auual de 4,051 '12 ptes., amb càrrec a la
parl. 4·" dd Pressupost vigent.
- Concedir a Emília Calderon i Delisau, secretària
dc l'Escola d'Aprenentes i. Complementària d'Oficis
de la Dona, Lluïsa C11ra, llicència amb tot el sou des
que entri cu el ntitl: mes d'embaràs fins quaranta dies
tksprés del ch:slliurament.
- Jubilar al vigilant nocturn de l'Escorxad01· Sal,·atlor Barberà i Llopis, amb l'haver passiu anual de
J,OI6'65 ples., atub càrrec a la part. 4·" del Pressupost
vigcut.
· - De conformitat amb les conclusions formulades
pel Regidor instructor de l'expedient incoat contra el
guàrdia urbà Jaume Torras i Cañameras, imposar a
aquest un mts dc suspensió d'empleu i sou, i que li
s~.;n·eixi d'abonament el temps que ha estat en aquesta
situació.
- "\tcs~;:s Je..; condusions formulades pel Regidor
instructor de l'expedient incoat contra mosso de .:'.!ercat Sah·ador Sampere i ~ogués, aixecar la suspensió
d'empku i sou imposada a l'expressat mosso, al qual
sc li abonaran els haYers que ha dei..'>:at de percebre com
a couseqü.:-ncia d'aquesta mesura disciplinària.
- De conformitat amb les conclusions formulades
pel Rcgid<>r instructor de l'expedient incoat contra l'eucarregat dc la llrigada de Cementiris Sah-ador Balcells,
sobreseu re d referit expedient, sense que la seva instrucció petjudiqui al denunciat.
~des

er

CEMENTIRIS
Aprov:tr el quadre de numctació d'un gt11p de nínxols del n." 8409 al &¡85, ambdós inclush·ament, situats
al dcpart.aulcut cinquè del Cementiri de Les Corts, i
disposar que es concedeixi als qui ho soJ.ljcitiu el drel
funerari sobre aquells nínxols, nJitjançant el pagament
del preu comüguat eu tarifa.
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Donar 1'apro•ació al quadre de numeració d'un
grup de tlínxol~ del n.o 8486 al 8555, ambdós inclusivament, situats al dt:partament cinquè del Cementiri dc
I .es Curl->, i disposar que es concedeixi als qui ho sollídtin el rlrct funerari sobre dits nímwls, mitjançant
ci pagament del preu consignat eu tarifa.
- Apronu· el quadre de numeració d'un grup de
nínxols del 11.0 730 al Sos, ainbdós inclusiYameut, situats al departament sisè del Cementiri de l,es Corts,
i tlisposar que es concedeixi als qui ho soUícitin el d1·et
[unerari sobre aquells n1nxols, mitjança¡1t el pagament
del preu consigmLt cu tarifa.
r>cscstimar el recurs de reposició formulat per Jos~p Fcruàudez, en reprc!'ïeutàció de Teresa l'ujató i
Cantí, contra l'aconl de l'Ajnntameut del 26 de desembre proppassat, i en couseqüència, dema11aut que es
deixi sense efede la inscripció, a favor de Pere Viñas
i Caüadb, de les ducs terceres par.J;s de propietat funerària clel panteó n.• 197 i 213 del depa1·tament segon del
Cementiri de l'Est, i fer la iuscripció de la susdita propietat a fayor de Teresa Pujató i Cantí.

EST AD1STICA
Fer diverses inclusions, altes i baixes al Padró d'habitants ,·igent.

PROPOSJCió
Fou aprovada una proposició del Conseller-Regidor
!'enyor Ventós, interessaut que a ñ d'evitar els perills
que rcpre!'enten c1s desperfectes ocasionats en la claveguera i el snbsòl del carrer de Proveuça, enfront dc
la Presó CeHular, es destini u n crèdit dc 2,ooo pt.es.,
pcrqul·, pel sct,·ei dc clavegueres cle l 'Agrupació dc
Hubsi)l, i pet ad mi11istració, es procedeixi a l 'arra njament. dels e>smcnt.ats desperfectes, d'acord amb la Direcció de la referida Presó, i que aquesta quan titat sigui lliurada al l';egociat de Majordomia i Compres, a
dispo~ició del cap del Servei de clavegueres de l'esmenS'acordà, també, aplicar
tada Agn1pació de Subsòl.
la referida suma de 2,000 ptes. a la part. 229 del Pressupost vigent.

=

Assumptes reglamentaris aprovats
En virtut. de la facult~t atorgada per Ja Comi!'ïsió
cic GoYcm Municipal, en sessió del 2 de febrer del 1934,
Ics Cousdleries respect ives han aprovat els assumptes
dc caràcter reglamentari següe11ts :

CONSEL LE RIA
D'URBAN ITZACió I EIXAMPLA
OBRES PúBLIQUES
Apro,·ar els complcs següents:
I>c l'Empreo;a Concessionària d'Aigües Subterrànies

dt.:l Riu I,lobrcgat, d'import 225'20, 4b5'8b, 584'62, ¡ç¡6,
951'34. 309'8o, 293'23, 473 120, 565'iï i r,o6¡'2o ptes.,
pel consum d'aigua a l'Escorxador General, a les fonts
públiques d'Interior, als edifici;; municipals, i pel regatge mitjançant carros bóta i mànegues.
Dc Vicenç l'iulachs, d'import 5ol'55 ptes., pel subministrament dc material per a cobrir i netejar uu tros
dc regadora del canal de l'Esquerra del Llobregat,
abans Canal dc la Infanta, en l'encreuament dL ~aul
Haltnsar.
Del Foment d'Obres i Construccions, S . A., d'import 405'73. 4,712'R5, R,r¡:¡'q2 i 4,12¡'29 ptes., pel !'ittbmin istrament dc material per a la instaJ.laeió de la font
pública del carrer de Daltuases, cantonada a la de ncruat ; per la construcció d.e clavegueres i altres obre~
accessòries als carrers de Jesús Maria, Sant Ligori i
Dominira ; pel sulnniuistrament de materials per a la
Brigacla dc tonst·rvaci6 í reparació d'edifici,- municipals
i cic Ics obres de conservació del paviment asfàltic dels
passos dc carruatges de la Rambla.
nc Jaume Quera i Donal, d'import 91,941'87 ptcs.,
per les obres practicades al monument de Pi :Margall,

emplaçnt a la cmïlla del Passeig de Gràcia amb I'Avinglllla lld 14 d'abril.
De Jonn Maten , d'import 93'55 ptes., pel subministrament dc material per a la iustaH.ació de la font pública del carrer de Dabnases.
De Jos\:p S i1 vano Echegaray i Castro, d'impórt .pessclcs 8,593'86, pel subm inistrament ue betum asfàtic
per a ésser emprat eu obres de pavimen.tació de la Zonn
<l'Interior.
Dc Bonaventura Donat i Comes, d'import 157,921'41
pessete~, per le~ obn's de conservació i reparació de les
calçade:-: de la Zona d'Interior, que es t roben solament
cxplanacles o dotades de paviment de macadam ordinari i macadnm re,·estit d'una pel:lícula bitumino!'ia
superficial o clc penetració.
Dc Gonçal Daura, d'import 2,886'75 ptes., pels treballs de picapedrer realitzats amb motiu de la reerecció dc la casa Padellàs.

OBRES P.\RTICULARS
Atorgar els permisos següents :
A Llorenç i\Iillà~, per a rebaixar la voravia davant
la casa n.• 3 del carrer del Parc.
A Josep Conesa, per a eixamplar la planta baixa
de la casa n. 0 28 bis del carrer de la França (C. B.).
!\ Manuel .Agu ilar, per a canviar la coberta de la
casa n. 0 13 de la Rambla ue Caueletes.
A Scba~tinna Oriol, per a construir ttua paret de
tanca a 1111 solar del carter de Pifen er.
<\.Editorial Jnventut., S . A ., per a instal.Ja¡· n n muntncàncgucs, una caldera termosifon i tres elech·omotors a la casa n .0 ro1 del carrer de Provença.
A Josep :'_~òreu, per a substituir dos generadors
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dc vapor per un altre a la casa n.• 35 del carrer dc Folgarole:;.
A la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, per a
construir una caséta, destinada a estació transformadora, a un solar situat al carrer de .Montserrat de Casanovas
A Manuel Aguilar, per a co1locar un tub de desguàs
a la façana dc la casa n.o 9 del carrer de Carder:;.
A Lleó l.\'(itjavila, per a instaUar una cambra frigorífica i un electromotor a la casa 11. 0 41 del carrer dc
la Llibertat.
Per a im;taHar electromotors : Francesc Blanc, a
In ca~a 11 ." 7 clel carrer de Banyoles; I<'ratJcesc Pnbill,
a Ja 11. 0 1 del dc Martí i Julià; Josep Pérez, a la n.o 147
del dc Borrell ; Napoleó Mateu, a la n.0 T4 del dc Paris ;
Metal·l úrgica T~:xtil, S. A., a la n.• 408 del de la Diputació; Antoni Palucie, a la n. 0 337 del mateix carrer, i Miquel Garcia, a la n .0 49 del del Doctm· Ramon
i Cajal.
l'er a installar c-alderes : Francesc Agl,lilera, a la
u.u 44 del rarrcr de :Mart!, i Frederic Martínez, a Ja
u.• J.'i del de Vilafranca.
Per a con,.trnir claYeguerons : Jóan Conill, a la
rasa n. 0 12 del carrer dc Sant Hipòlit; Andreu :\firalta,
a la 11. 0 38 dd de Dnlh·ar; Lluïsa Saiz, a la n." 1 2 3
bis del dt· Radal ; l\Iauuel Termo, a una del de Venècia, i Manuel Aguilar, a la u.0 1¡ del d'Elisa.
Per a c-onstruir cases : Ramon Pérez, a1 solar 11.0 8~
del carrer d'Alegre de Dalt; Alberta Fmga, a un del
rle Ven(:cia, cantonada al Passeig de l'Ensenyança ;
Joan Molins, a un amb façana al carre1· de1 Daut, i
Jo~cp Conc~a. al 11.0 28 bis del del Número sis.
Per a practicar obres de reforma : Manuel Record,
a la casa n.• 25 del carrer de l'Hospital, i Joaquim nalínclo, a la n.• 83 del cle Rabassa.
Per a ccmduir interiorment les aigües de pluja del
terrat al davcgneró tle les següent..:; cases : A11tm1i Solé,
a la 11.o ¡o del carrer cie Salmerou, i A nd reu l\Iiralta,
a la n.• 38 del dc Bolhar .
. Per a instal·lar ascensors : Josep Garcia, a Ja casa
n. 0 224 clcl cnncr de Ja Diputació; Ignasi Font, a la
11. 0 6o <lc! dc Ca~p ; Vicenç Garcia, a la n. 0 138 bis del
dc París; r.asló C. Rh·als, a la n.• 26 de la Yia Laietana; Pere \'cnaYent, a la 11.0 56 de l'AYinguda de
Caudí; Ramon Almirall, a la n." 433 bis de l'r\Yingnda
d~l 14 d 'ablil, i Carme 1\forato, a la n. 0 191 del canc·r
de :Mallorca.
Per a installar forns : Hem1an Rudolp, a la ca5a
n.o 250 del carrer de :'\Iuutaner, i Obdúlia Rodrlguez,
a la n. 0 106 del d'Aribau.
- ,\ prO\·ar les relacions i certiiicacious valorades
per la constmcció i r<!coustmcció ue les voravies de
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davant les cascs que s'e.smeuten : Josep :Mestre." , a la
u.• 20 del carrer de l'Art; Ildefons Lafont, autoritzat
per Joan 1\Iiralles, ~Iiq uel Ranera, Llorenç Conforto,
Dolors Roig , .Merct! Prades, Agustí GonzalYes, Ezequiel Calvo, Josep n uitart, Ramon Enrich, Josep Matia Casals i Mateu Rovira, a 1es 11.• 15, 18, 17 i 19 del
del Tici ~•. llctJ·c..c; H . .M. del del Guinardó, 19 del passatge Nogués, 24 rlel carrer dc \ "enta116, 25 del passatge
Nogués, 2 1 del carrer de Bruniquer i Joan Blancas ,
n del mateix carrer i 34 del de Felip Pedrell.

CONSELLERIA DE GOVERNACió
CEMENTIRIS
Aprovar la conces~ió dels següents 11ous títols:
Per agnició dc bona fe, del 1únxol de pis tercer,
11. 0 264 dc l'antic Recinte Lliure del Cementiri de Les
Corlc;, a fayur de Carme Gil i Esperanza, vídua dc
1\Iarro.
Per traspàs del nínxol senzill de pis sisè, n. 0 175 de
la via ric Sant Sebastià, illa quarta, i del nín.xol de preferèn cia de pi~ quart, n. 0 65 de la via de Sa11t Pere, illa
segona, ambdós al Cementiri de Sant Gerrasi, a favor
de Carme 71[cstres i Copons.
Per cessió del nínxol de pis tercer, n.• 1565 de la
façana Oest H. del Cementiri de Sans, a favor de Rosa
Figucras i Solé.
- lnscrinre en els llibres de registre corresponent...;
i en el titol del Panteó arc-cova n.• 28 de la via de Sant
Jorcli, agrupació sisena del Cementiri del Sud-oest, la
clàusula dc limitació d'enterraments soJ.licitada pel seu
propietari, Josep Figueras i Casals.
-Atorgar els segiieuts permisos :
A Ednntcl M:ll'ia Gi ró, per a construir ltu aristó i
coHocar unn creu de peclra a la Tomba menor u." 30
de 1:t v i¡¡ dc Sant Joan Baptista, agrupació novena cleJ
Ccmentil·i clcl Sutl-oest.
A Enrit' Vergés i Francesca Corba, per a cotlocar
una cswltnm Ò<! marbre a la testera dc la tomba
menor clc tre¡; c-ompartiments 11.0 rg6 a de la via de
la Mi!<erict\rdia, agrupació tercera del Cementiri del
Snò-oe~t.

A Else Reischaucr, ddua d'Eolis, per a construir
n't~tic dc pedra al Yontaut de la tomba de lloguer,
~cnse cripta, n." 81, departament tercer del Recinte
Protestant del Cementiri del Sud-oe<;t.
-- AproYnr la certificació i relació valorada de les
obres dc constrnrció dc dos grup~ de nínxols al primer
bnnqueíg sobre el segon tram de la Yia d'enllaç al Cementiri del Sud-oest, efectuades pel Foment d'Obres
i Construcciou:;, S. A., d'import 59,202'84 pies.
un
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Publicacions I disposicions oficials
En el cliari oficial que més avall s'esmc11ta han
aparcgt1t, en les dades que s'assenyalen, les insercions
d'int~·rès municipal que hi só11 relacionades :

BUTLLETl OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
J)rA 20 nB FEDRF.R. Insereix una Circular adreçada
als '\ lcnldcs de Catalunya, eu relació amb el Decret del
GcJvern llc la Rcpí1blica, pel qual és ampliat fins al 4
dc març propvinent el termini fi.~at per a l'exposició al
públic cic les llistes d'inclusions, e.'\:clusÍQns i addicionals dc l'actual rectificació del Cens Electoral.
- :\ nuncia que l'Ajuntament aproYà el projecte per
a treure a subhasta la construcció de claYegueres, albellons i imbornals per a les aigües de pluja i altres
obres arccssòrics als carrers de Sant Camil, :\ostra
!lona dels Reis, pass~::ig de la Font d'En Farga<;, carrer
<lc ilfag-dah.:ncs, Jocs Florals, perllongació del de Daoiz
i \"clnrclc i torrent de Va11vidrera.
Tl1 \ 21.
Publica 1u1 Decret, disposant que els .\1caldc" i ks altres autoritats de Catalunya prenguin
tnte~ k•::; mc:;nres que calguin per a evitar la destruc(•i6 i d..:sapHricí6 d'objectes del Patrimoni A rti!\tic de
Catalunya.

- Insereix nua proYidènda, declarant compresos cu
l'obligamcnt d'únic grau a diYersos deutors a aquest
Municipi per diferents conceptes.
DJA 22.
Publica el capítol tercer dc la Llei Municipal dc Catalunya, relatin als serveis municipals oblig-atoris, susceptibles de contractació.
- ln!>crcix clucs providències, declarant iucnrs·05
en l'obligamcnt d'únic grau a deutors a aquest Ajuntament pc1· diferents conceptes.
Publica quatre edictes relacionats amb expedients
dt.: quintes que instrueix la Secció de Reclutament del
Districte 1L
DIA 23. -Publica nu Decret, relatiu a la interposició dc recursos contra els acords dels Ajuntantcnts referents a la capacitat, aptituds, incompatibilitats i excu"cs dels Con;;ellcrs elegits en les darreres eleccions
municipal<:.
,
- ln<:ereix una Circular adreçada als Al<ralcles dc
Catalunya, r<.'lath·a a la fixació de les hores de celebració cic 1<•.:; s~::;.:;ions ordinàries de les Corporacions municipal.:;.
. \ nnncia la resolució recaiguda en les redamacion.:; pr~·:;entades per diYersos ciutadans contra I 'arbitri sobre el valm· dels solars, estiguin o no edificats.
- Publica l'extracte dels acords presos per l'Ajuntament durant el mes de desembre últim.

N.o t i e i ari
PERMISOS PER A INSTAL-LAR
APARELLS INDUSTRIALS
Heus ací l<.'s relacions de les demandes de permisos
que, a aquest fi, han estat presentades a l'Ajuntament:
J oscp Sucarrat, un electromotor i una fornal a la
casa n.<~ SJ del carrer de Bruniquer.
Joaquim 1'rcserra, un electromotor a la casa n. o 69
del carrer dc Robreño.
Tèxtil Olesana, S. A., un electromotor a la casa
n." 87 del carrer dc Girona.
l'erc \'era, u u ascc·usor i un electromotor a la casa
11. 0 281 dc l'aviug-mla del Catorze d'abril.
Ferran Alvarez, un ascensor i un electromotor a la
casa n.• 2 dc la plaça de la Sagrada Família.
Fills dc T. Ilaraugé, S. A., un muntacàrregues i
un t!lectromotor a la casa n. 0 57 del carrer clc <iayarn'.
C:ab1·icl Benet, nn muntacàrreg-ues i un electron10io1·
:1 la casa n. 0 192 del carrer dels Comtes de Bcll-lloch.
Filla de IJ. Cronka, <;ubstituir un electromotor a la
casa 11. 0 86 del carrer de Pere n·.

•

Pere \"era, un a~censor i un electromotor a la casa
n.o' 279 dc I 'avinguda del Catorze d'abril.
Comercial <';ràfica, substituir un electromotor a la
casa n. 0 JjQ del carrer de \"alt'Dcia.
Andreu Cuadrada, dos electromotors a la casa u. 0 15
del carrer Xou dc Saut Francesc.
\1clua dc T. Diògene, tres electromotors a la casa
11." 35 uel carrer dc Gustau Bécquer.
Lluís E~qnius, una catnbra frigorifica i un electronwtor a la casa 11.0 23 del carrer de Riego.
C. l'àbregas, un muntacàrregues a la casa n. 0 41 del
cancr del nruc.
Rafael Fcrnànclez, dos electromotors a la casa n. o 151
dt:l carrer ne Viladomat.
Frederic Garrofé, una cambra frigorifica i llll electromotor a la casa n. 0 93 del carrer del Siti del 1714.
Jnse)'l (~onzàlcz, un electromotor a la casa 11.0 117 del
carrer ck Casanova .
Hotels Reunits, S. A., un muntaplats i un electromotor a la casa n. 0 6os de l'avinguda de les Corts
Catalaues.
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