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Ajuntament

Ple

El dia 26 de febrer \'a reunir-se eu sessió pública
facció dc Ics oficine::; municipals•, 40,000 ptes. ; capítol X\111, article únic, part. 463, cimpreYistos•, pesordinària el Ple de l'Ajuntamçnt. A més del President,
sete~ 170,000; total, 210,000 ptes. (Posat a votació d
senyor Jo~cp Escofet i Andreu, hi concorregueren Lls
Consellers senyors Ricard Altaba i Planucb, Andreu
dictamen, fou apro\·at per 28 vots contra lo. Yotar~n
a fa\·or, eb senyors Altaba, Bernades, Boter, Carbonell,
P.ausili i Sanromà, Vicenç Bernades i Viusa, Josep :\I."
Con.lomir, Cortès, Domènech, Duran-Reynals, Frígola,
.Hlanch i Romeu, Ferran Roter i i\Iauri, Xavier C'ilt:i~pcrt, Cod9, (~ranier, Junyent, 1\Iartínez Cuenca,
cler6 i Coronas, Francesc Carbonell i Vila, Josep Cu1\Iassip, 1\Ialltcu, 1\Iatulano, 1\lori, Oliva, l>i i Sunyer,
dolà i (~ualdo, Joan Conlomir i Pujolar, Cristià Cortès
i I ,lad6, Pere Dmnèncch i Scriñaua, Estanislau DuranPla, l'umarola, Ro~sell, Sa1Yad6, Serra Húnter, Ventós,
Vilall:a i el President, se11yor Esco[et; i en coutra, els
Rcynals, Lluís Duran i Ventosa, Fraderic Frigola i
l'alau, Jm;ep (jispcrt i Vila, Francesc Codó i Rpch,
senyors Baus ili, Blaucl1, Calderó, Codolà, Durau i Ventosa, Roda, Sag-arra, Saltor, Soler i Vendrell.)
Em ili Urntticr i Barrera, Ramon Jn.nyent i Vlla, Marià
- Va donar-se lcct.ma a un cl1ctamen, proposant t¡Ue
Martlncz Cucnca, Josep 1\I.n Massip i Izàbal, Jos:p
el dlrrcc de Conseller-Regidor sigui remUJJerat, en coltMat11<'11 i Ferrer, Lluís 1\'l ahttano i Casanoya¡;, Benet
ccpte de despeses de rcptesentació, amb la quantitat
i\lori i l3allcst.er, Autoni Oliva i Oliva, Domènech Pla
i Blau, Tom~u; Pumarola i Jttlià, Frederic Roda i Vett- · dc 12,000 ptcs. anyals, a satisfer per mesos vençuts;
i que el pagmuenl, en la present pròrroga del Pressutnra, Francesc Rossell i l\Iuntaner, Ferran dc Sagarra,
post, es faci amb càrrec a la partida d'Imprevistos,
OctaYi Saltor i Soler, Hilari Sah·adó i Castell, Jaume
dintre la qual tindrà cabuda, mitjançru1t 1'oportuna
Serra li(1!1lcr, ]oru1 Soler i Janer, Jaume \'àchier i
transferència de cr&lit que per aquesta i alt.res atenl'allé, Francesc Vendrell i Tiana, Antoni Ventós i Cacions es tramita en aquesta data, en la forma regla~adcvall i Antoni \'ilalta i Vidal.
mentària. = Fou presentada una addició, signada pel
Tamhé hi assisti l'Alcalde, senyor Carles Pi i
senyor Bau~ili, concebuda així : cAquesta reumneració
Sunyer.
serà incompatible amb tota altra remuneració, pel conS'hi adoptaren els acords segiients :
cepte que sigui, provinent de l'exercici d'altres càrrecs
:\pro\'ar l'acta de la sessió del dia r.• de febrer
dc designació dc l'Ajuntament.• (Posada a ,·otació l'adla de l'extraordinària del dia 7 del mateix mes.
dició del senyor Bausili, fon rebutjada per 24 Yots contra 14. \"ot.aren en contra, els senyors Altaha, Bemades,
COMISSió CON SISTOIUAL D'HISENDA Boter, Corclomir, Cortès, Duran-Reynals, Gispcrl, Codó,
Gran ier, Junyent, i\lartiuez Cuenca, l\!assip, Mori,
Oliva, Pi i Sunyer, Pla, Putuarola, Rossell, Salvadó,
PRESSUPOSTOS
Sena H(wtcr, Vàchicr, Ventós, Vilalta i Carbonell, que
aleshores actuava dl' l'resident; í a fm·or, Bausili,
E~ dmul compte d'un dictamen, proposant que ($
Blanch, Calderó, Cor1o1à, Domèncc!J, Durau i \'entosn,
forma 1itzi, a tenor del~; preceptes legals, unes transFríg·ola, l:I'Ialheu, Mnlutano, Roda, Sagarra, Saltor, Soler
fer0ucics í.mlrt! lc~ partitlel\ que figuren a continuació,
'l'ot scg-ttlt restà aprovat el dictamen
i Vcuclrcll.
cnrrc~pun cüt~ ni Pressttpost ordinari de Despeses clc
nmh els vols en contra dc la 1\Iinoria Radical.)
l'Jntcrior: Dd cap. 1, art. 3.•, part. 9.•, «Operacious
Es llegí nua proposició, :mbscrita pels ::;enyors
dc crèdit 111\ltlicipah, 6o,ooo ptes. ¡ del cap. I, art. 10,
Hnusili, Blanc·h i Sagarra, el rcdact..'lt de la qual din
part. 91, «Comissions de contractes de Tresoreria», pesaixí : c1.• Que apmpaut-sc el termini en què, per acasetes 150,000; tot.al, 21o,ooo ptes.; als següents suplebar-sc les obres de noves casernes, podran cedir-se a
ments dc crèdit: cap. vr, art. 1.r, part. 130a, cCalc-
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In ciutnl de Barcelona le.<; Drassanes i altres edificis
ocupats actualment pel Ram de guerra, !'.-\juntament
estudií un pla d'aprofitament dels locals i dels solars
que li rc,·ertirau, i procuri prescindir de tota concessió dc caràcter pro"isori. = 2. 0 Que la Comissió dc Govern i11fom1i cie les gestions que, en ,-irtut d'un acord
dc l'Ajunlnment anterior, ha"ien de realitzar-se a li
que qm:dé~ sense efecte cu enda\·ant l'autorit?~'lció que
el Con:rn dc Madrid Ya douar a la Junta d'Urbanització i Aquarterament, per D~ret del 30 el 'octubre
del 1933.» (En relació al segon e.~trem s'acordà' l'aclariment. que s'entengui que el sen sentit és ratific~r
l'acord de l'anterior Ajuntament, en el qual !''encomanaven les gestions de què es tt:acta.)
- També ~e'n donà lectma d'una nitra, firmada pels
mnteixos senyors Ransili, Blanch i Sagana, que tralJSrrita (·s com c;egucix : n. r Que la Comissió el e GO\•em
cloni ('omple al Ple del seu pensament i dels seus projc·cü::- per al pa¡¡ament als creditors pendents de l'Ex posició Internacional de llarcelona. = 2.n Que la Comissió dc <;overn digui si ha iniciat alguna gestió prop
del GoYcrn de :Madrid per obtenir la participació dc
J'E,;tat en aquelles dcspe=-e.o; de caràcter nacional. =
:1-' Que si nn ha iniciat cap gestió en el sentit indic-at
en el paràgraf anterior, l'Ajuntament aconli que la
Comis,;ió dc Gnn:rn la realitzi tot seguit, i infomlÏ al
Ple <lcl darrer dilluns del mes de· març de la seva situac·it,. ,_ 4.t Que delc; acords precedents se'n doni
compte als representant<; de l'Ajuutamcnl de SeYilla,
per potkr nclnar conjuntament en cas que així conYing-ui.» (~'acordà t¡ue es pros¡;egueixin les gestions
inici:ules, a què es refereix la proposició.)
- ,\ixi mateix Ya lle¡.,rir-se una altra proposició, signada pels senyors Bausili j manch, redactada de 1a
scg-iicnt manem : «Que llaYent vist que en l'Ordre del
dia dc la Conselleria de Serveis Públics i Cot1hactes,
Secció dc Foment, corre;:;ponent a Ja sessió de 1a Comissió de Govern del dia 14 de febrer del 1934, figura
el dictamen 11. 0 8, pel qual s'acorda fer un pagament
eh- 102,514'86 ptes., amb càrrec al cap. XHJI, article
únic, cRc~ultcs per addició del Pressupost anterior», la
Comissió de Go\'en1 exposi el seu criteri quant als cobrament.~ de resultes, eu relació amb els creditors que
figuren en el Pres;:;upo!'t e)..i:raordinari de Liquidaci(u
= També Ya presentar-se'n m1a altra, d'incidental,
sub;:;crita pel senyor Bausili, interessant que, modiucant (;11 el que calgui l'acord del Consell dc GO\'Cnl
tcspcctc al pagament a què es referia el dictamen núlllero S de la Secció dc Foment, corresponent a la S<'Ssió del dia 14 de fd>rer del 1934, quedi ben clar que
aqucJI pa(:''ll11C11l únicau1ent e.-< podrà fet· amb càrrec al
Prcssu¡v1sl extraordinari de Liquidació i en ks lllatcixc:.; contl icinus en què es faci a ls altre.<; creòitors d'aquell Prc~supost.• (Fou retirada la primera proposició,
i npro\·ada la incidental, amb una addició del senyor
.\kaldc, que clin: .-i sens perjudici dels acord;:; que es
)llt¡ruin prendre en relació amb els creditors afectat~
pol Pressupost extraordinari de Liquidació.•)
\'a llegir-sc nn dictamen, que diu aix! : «Que per
u dot1nr ía.cililats a la labor de fiscalització que la Llei
l\lunicipal assig11a a l'Ajuntament ple, s'interessi de Ja
Comissió de CuYern que estudiï i adopti un pla per a
ft'r conl·ixcr als Consellers totes aquelles dalles rclath,es
a l'actuació admiuistratiya que li corre;;po11, pel que
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atnny a les finances municipals i al personal de l'A= Tot seguit es donà sompte d'una proposició, del~ senyors Bausili, Blanch, Roda i Ventura,
i Sagarra, convertida en Yot particular, que diu com
;:;~:gueix: u.• Que en la sessió ordinària del Ple dc cada
mes la Jnt<::n·cnciól\Iunicipal presenti un estat, eu el que
constin, per cadascun dels conceptes dels di\·ersos Pressupostos en curs, les dades següents : a) Els ingressos
obtinguts durant el mes anterior. b) Les atencions pag-ades durant el mes anterior. <} Els compromisos vettçuts i no pagats durant el mes anterior. d) Els compromisos contrets, i encara no •ençuts, dnra11t el mc~
anterior. t:) El>; títols municipals que s-'hagin posat
cn circulació durant el mes anterior, i que s'especifiqui
Ja c lns~c, s~tie, tipus d'emissió, etc. f) Tots aquests detalls els f::lciJitaran comparant-los amb el mateix mes
2.n Que reiterant un acord pres per
dc l'any anterior.
l'Ajuntament anterior, aquest acordi: Que en Ja sessió del Ple ordinari de cada mes, sota la responsabilitat
dc l'lntcrYcntor i del Secretari, es presenti la nòmina
dc personal pagada eu el rues anterior, en la qual constin Ics dade~ ~cgüents : r." Quantitat total pagada en
c-oncepte de personal de totes les categories, de totes Ics
S<:ccion~ i dc toL" els Departaments. 2." Classificació
d 'aquòt personal, quant a número de persones i quant
a quantitat de pessetes que representa per cada Secció
i Dt:parlam~:nt, en els quals realment l1an prestat llurs
sctTci~ durant el mes anterior. 3.a Qne s'inclogui en
aquesta nòmina el personal temporer interi, i el que es
paga (;n concepte de pensions.» (Fou rebutjat el vot
particular, amb els sufragis a favor de la Minoria de
Lliga Catalana, i aptont el dictame11 amb els vots en
contra dc la referida 1\finoria.)
- Es procctli a la lectura d'un dictamen, redactat
ni:d: «Tenir en compte la pr~cedent proposta, quan
es conféccioui tm nou Pressupost, per si hi ba possibiTambé es donà compte d'nua
litat d'atendre-la.»
prnposirió dels senyors J3ansili i Blanch, objecte de
l'anterior acord, conYettida cu YOt particular, concebuda en aquests tc:rmes : «Que a fi de donar les tleccssàries garanties als ciutadans que ban de pagar l'arbitri sobre increment de Yalor dels terrenys, 1'A juntament ncm·di que, malgrat el que està indicat eu l'article 49 de l'Ordenança, quan existeixi una discrepància, en u10:" del 30 per 100, entre les Yaloracions de 1'¡\ dminisl.raei6 i les contingudes en l'informe pericial presentat. pel reclamant, l'Administració municipal design<trà perit tercer.• (Fou rebutjat el vot particular,
amb el~ sufragi.; a fa•or de la :\linoria de Lliga Catalana, i aprm·at el dictamen, amb els •ots en contra
d'aquesta Minoria.)
- Es precedí a la lectura cl'nn dictamen informant
al Ph: que ha el 'ésser desestimada la proposició so tasl'rita pels !'enyors Rausili i Blat-ich. = Seguidament es
donà compte d'una proposició dels senyors Bansili i
maneh, cotn-crtida cu vot particular, que diu : •Que
essent la pr i mera vegada que es posa en vigor l'arbitri
sobre el ,·alor dels solars, estig uin o no edificat;;, l'AjLIIti:ltllcnt acordi que, per a evitar tot perjudiçi involuntari a les persones que 1'han de :;atisfer, únicameut
e~ prc:.;cutaran al cobrament els rebuts correspm1cnts
a ln liquidació que no bagin e!rtat impugnats, en el bc11
cntt<; que els que siguin objecte d'impugnació es pas:>arnn a cobrar un cop resolta aquesta impugnació.»
juntam~:nt.•

=
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(Fou rebutjat el Yot particular, amb els s1úragis a favor
dc la )linoria de Lliga Catalana, i aproYat el dictamen,
amb els vots en contra de la susdita ·Minoria.)

r

COMISSió CONSIST OIUAL
D'UnBANITZACJó I EIXMIPLA
OBRES PúBLIQUES D'EIXAMPLA
Aprovar definitivament el projecte de SU})Jements
de crèdit, cl ins del Pres:;upost d'Eixampla vigent, a
base clc les operacions que a continuació es detalle11 :
Del Cflp. T, art. 4.t, parts. 6." a 123, «Crèdits recrmeguts», 633,703'6r ptcs., i cap. xr, ad: z.n, part. 172, «Expropiacions per a 1'obertura i eixamplament de vies
públiques•, 461,250 ptcs.; total, I.094,953'61 ptcs. ;
al cap. r, art. 4.t, part. 124, «Despeses d'exercicis tancats i crl:clits que es puguin reconèixen, 6JJ,j03'6r pessdcs, i cap. Xt, art. 3.•, pad. 193, «Per a tota mena
d'obres dc noya construcció, obertura i urbanització de
carrers i pla<'Cs, constntcció d'empedrats, Yoreres, nova
pJaotació d'arbrat i per a qualseYol altra mena d'obres
necessàries per a la urbanit7~ció~, 461,250 ptes. ; total,
LQ94.953 '61 ptcs.

COMISSió CONSJSTOIUAL
DE SERVEIS PúBLICS I CONTRACTES
OBRES PúBl,IQUES DE FOi\lENT
Ratificat· l'acord de la Comissió de Goveru del 14
d'aquc:-t 11les, i lle conformitat amb 1a proposta del
Servei dc Tallers i Agt-upació d'Enginyeria Jntlnstrial,
facultar l'Alcaldia per signar la pòlissa de la casa
F. Fuster Tiabra, per al servei d'abonament de collscrvadó dc l'a~censor instal-lat à l'Arxiu Històric de
la Cintat, sola el preu de 280 ptes. anyals, el qual contracte és per un termini de dos anys, prorrogable tàcitament t1 'any en any de no haver-hi a\cis per escrjt
amb tres mesos el 'ant icipació; aplicar la despesa de
¡o ptes., corresponent al present trimestre, a la partida 435d del Pressupost ,·igent, segons informe de la
lntcn·cnció )funicipal, i disposar que la despesa de referència es consigni en els Pressupostos futurs, pel qut
es refereix al temps posterior a l'actual trimestre.
- Havent-sc apro\'at per la Comissió de Govem, en
!;e:;:; i~) del l l el 'aquest me<:, la relació Yalorada d'import
H!\,_:¡16'6¡ ptcs., formulada pels Sen·eis Tècnics de \'ialitat, Transports i Salubritat, per la prestació de sen·eis
dc personal i submini!'trament lle materials i transport<:
per a auxiliar les Brigades de conservació d'empedrats i
aferUJats dc l'lnicrior, efectuada per Joan Sabaté i Palomera<; el mes dc juny del 1932 en mèrits de Ja contracta
que li havia c<òtat adjudicada per acord consistorial, i
cout sig'ui c¡uc uo hi lHJvia tou;;ignació per a la ¡;uma
dc J6,0JL '81 ptc:-;., tlisposar que aquesta clanera qmmlilat ::; igui tinguda com a cn~dit reconegut per a la seva
inclusi6 ~~~ 1111 prüx im Pressupost ordinari.
- Ya llegir-se un dictamen, proposant que com sigui
que la Comissió dc Gúvem, en sessió del Jï d'aquest
mes, per tal de procedir amb la màxima rapidesa a

l'arranjament dels_ carrers dels yoJtants de les Cascmcs
dc Pcdmlbt·s, perquè hi puguin ésser traslladades les
trope;; c¡uc hau d'allotjar-s'hi, acordà Ja convocatòria
d'tUl concurs privat per un termini de Tilit dies, amb
subjecció al plec de eontlicions i pressupost de pessetes <J9,Cl.5.'l'6¡, als rfcctcs de l'art. rn de la Llei Municipal <lc Catalunya, i pels motius que s'~"Pressen en
l'expedient, es declari l'excepció de subhasta i de concnrs per raó cl'nrgl-ncia extraordinària. = Es presentà
una esmena, signada pel senyor Soler, el text de la
qual din : «Que tenint en compte que les obres de refc1'ència han d'nnar totalment o parcialment a càrrec
de Ja .Tttnta Mixta d'Urbanització i Aquarterament, i
Alesa la situació financera de l'Ajuntament, aquest
acordi g-estionar dc la Ju11ta que les obres es facin per
compte d'aquest.'l..» (Foren aprovats el di.ctamcn i l'esmena, amb els Yots en contra de la l\Ihwria de Lliga
Catalana.)
,

COMISSió CONSISTORIAL
DE CIRCULACió I POLICIA URBANA ·
CIRCULACió
Fou donat compte d'un dictamen, proposant l'apro,·ació dels següents extrems : ol .r Els sen·eis cle Circulació i Policia Urbana, en el que es refcrei.~ a Policia
llrbaua i Pqlicia dc Tràfic, s'esu-ucturara11 a base d'ésser
exercits pels següent:; Í11ncio11aris: Un director dc
Circulació i Poliria Urbana. Policia de Tràfic : Un oficial, ~is !'icrgents, dotze caporals, dos-cents quaranta
ag-~ut~, quatre agregats. Policia Urbana : Seçció armada : Un oficial major, tres oficials caps de Divisió,
trenta sergents, seixanta caporals, tres-cents agent~.
Secció armadf!, Dcpartfnuent Centtal : Un cap dels serveis, do..:; oficials. = 2.n Tot el personal de l'actual Co~
dc la Guàrdia Urbana serà adaptat pro,isioualme11t a
l'estructura anterior; i definitivament, de confonnitat
a les uonncs que s'apro·viu. Es formarà una plantilla
d 'amortibmció amb el personal, els haYen; actuals del
qual un con·csponguin als de cap de les categories que
es consignin cu la 110\"a cstmcturació, exceptuant eh
guàrdies urbans, que seran adaptats com a agents de
Polieia Urbaua i Policia de Tràfic, i l'e."creix passarà a
la clit.a plantilla d'amortització; també podrà é"se,·
adaptat altre per;;oual no procedent d'aqttell Cos, útil
als sern?is prc\'i~tos. El director de Circulació i Policia
Prbnna, cap de loí,; els scn·cis, l'oficial cap de la Secció
armada de la Policia Urbana i els quatre agregats de
Policia de Tràfic, podran ésser designats fo1·a de l'actua 1 pcr~onal mtmicipal, amb la forma d 'ingl'és q11e
aronli la Corporació municipal. = J .r Resta suprimida
la Secció mnntacla de la Guàrdia Urbana, deixant,
pen\, fi1ts a \'int indi\•idus d'aquella, destinat." a les
funcions 11onna ls dl'! Cos dc Policia a què es desti 11 i n.
La Com iss ib llc Um·cm Mu nicipal preudrà les dec i.
sions o¡wrtnnes per nl compliment d'aquesta resolttci6.
4.1 El Conselkr-Regidor de Circulaeió i Policia Urba un propn~arn a l'nprm·aci6 de la Comissió de GoYern
el~ nou~ Rcglamcnts del Cos de Polic:ia de Tràfic i del
clc Policia Urbnua, per a enlairar la corresponent proposta al Ple t•onsist~'rial.• = AixJ mateix es procedí a la
lectura d'un vot particular, signat pels senyors Sagar-
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ra i Calderó, en relació al precedent, dictamen. El lext
del vot partieular diu aixi : u.• Que es deixi en ~u:;
pcns la reorganització que es propo.'>a en el dictamen
fins i tant que pel P1e consistorial no s'hagin apro,·at
ks 1'<•rmcs a qut: es refereix l'apartat segon del dictamen, pre,·i estudi per la Comissió de Circulació i l'ol icia l lrbana. '"' 2. n Que en tant no s 'hagi portat a terme
l'acord antcri01·, quedin sense efecte les diferents dispnsit·ions tionades pel Conseller-Regidor de Circulació i
l'olit·ia Urbana, que representeu un a"a11ç als acords
que incumbeix premlre al Ple consistorial. = 3.• Qne en
t·slndlar-~e l'e¡;tructurnció a què es referei..x l'acord primer, es tingui en compte el pla de conjLmt de reorganització totnl del personal mnnicipab (Posat a votació el
nJt. particular, fou rebutjat per 23 Yots conlra 14. Vo·
tan~n en conlrA, eh senyor~ "\ltaha, Bernades, Boter,
Carbonell, Cordomir, Duran-Reynals, Gispert, Codó,
Granier, Junyent, i\Iartínez Cueuca, hlassip, Mori,
Oliva, l'i i Sunyer, Pla, Pumarola, Rossell, Salvad6,
Serra llúnlct, \':kl1icr, \'entó;; i el President, senyor
Esct>fd; i a favor, els senyors Bausiti, Blanch, Calderó,
Codolà, Domè·nccb, Duran i \'entosa, Frígola, :.\Iatbcu,
l\fatutano, Roda, Sagarra, Saltor, Soler i \'endrell. =
També es donà compte dc dues esmene~, signaries pt:ls
l'enyors :i\lathen i )fatutano, interessant en nua, qu('
dcspn':s de les paraules «... útil als sen·eis prc\'istos•,
s'afegeixi cscmpre que no perjudiqui l'escalafó a<'tual de In <:nàrdia Urbana• ; i en l'altra, que en lloc
de Ics paraules •podran ésser designats fora de l'actual personal municipal, amb la forma d'ingré~ que
acortli In Corporació lllUJJicipal't, digui «SeJ·an desig-nats, pn:cisamcnt, dintre ue l'escalafó de la Guàrdi;¡
Urbana•. Posnck-s a votació les dues esmenes, foren rebutjaeles per :!3 vots contra 14. Votareu en contra, eb
senyors A1taba, Bernades, Boter, Carbonell, Corclomir,
Duran-Rcynnls, Gispert, Codó, LhaniCJ·, Jllnyent., Marllnez Cucnca, l\Iassip, Mori, Oliva, Pi i Sunyer, Pla,
Pnmmuln, Ro:;sell, Salvadó, Serra Húnter, \'àchier,
Vcntús i t:l l'resident, senyor Escofel; i a fa,·or, els
:;euyors Bausili, Blnneh, Calderó, Codolà, Domènech,
Duran i Ventosa, Fligola, 1\htheu, Matntano, Roda,
Sagarra, S:tltor, Soler i Vendrell. = Fou apro,·at el
didamcu amb ds sufragis en contra dels scuyors
Consellers que ,·otaren a fn ,-or de les esmenes n:buljadcs.)
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COMISSió CONSISTORIAL
DE GOVERNACió
ASSt.':i\IPTES IXDETER)U)I...\TB
Rcconl!ix:cr com a crèdit a incloure en un 11ou Pres·
l'import de Ics ducs fach1res de la casa F. Ferrer i ·\ymnr, relaliYes al servei d'abm1ament de ndcja
i collser\'aci6 de les màquines d'escrinre i calcnla1· dc
l'Ajuntament, durant l'any 1932, l'import tle les qnals
ascendeix :t la suma dc 8,366 ptes.
Disposar q ue mentre 110 es iaciu els Rcglame11b;
per a l'apli<'nció a l'Ajuntament de Barcelona de la nova
l,lt.:i l\lnuicipnl de Catalunya, el Consell tle Govern estnhlcixi i cloni comple n1 Ple del darrer dilluns del mes
lle març dc quiues són les resolucions ue caràcter reglamentari que podran adoptar per si sols els Couseller:;Rq~idor~, Sl.'!lSC solmet.re-les a la Comis:-i6 de ()overu.
• Resoldre que per les deliberacio11s dell'le, 1 modificant cu el que calgui 1'eÀ-trem primer del dictamen
presentat [>Lr la Comis~ió de Gm·ern l\Iuuicipal en la
sessió del dia ¡ de febrer del 1934, sigui discutida en
l:t sessió del Ple tota proposició que els senyors Consellers, amb quatre elies d'anticipació, bagj¡t fet a mans
del sen) or Prcsicknt de l'Assemblea, perquè eu tingui
t·oncixcmcnt el Consell dc Govern, i en tot cas pu¡rui
é,;~cr dit•L1 minada per la Comissió corresponent.
~upost,

P~OPO S ICió
\a aproYar-sc'n nna, sotasignada pels senyors )fas~ip, Sa¡rarra. i Carbonell, interessant que es dei:dn fets
el~ Sl'giilnts nomcunments : Vocals tècnics per a la
Junta ell: Cit•ncics Naturals : Senyors Ventalló, Bofill
i Pitxot i Jaume Andreu i Barber; Vocals tècnics del
1\lonumcnt a Pi i Margall : Senyors Pau Cot, Màl'itt~
Oirredn i Amaclen L1opart; Vice-president de la Jt1llta
cl'UrbRnit7.aci(l i Aquarterament; Senyor Duran-Rcynals; Comitl: del 'l'catre de la Generalitat clc Calahulya : :-;Cll)'Or Ventós ; Vocals de la Junta del 1\Tnscu
d',\rqucolog-ia: Senyors Escofet i Saltor; Vocals _veïns
del i\Iomuncnt dels Voluntaris Catalaus : En lloc dels
senyors narcia Fando i Girona, es nomenen els senyors
.\kxnndre Cardonel.,, Josep Castañé i Josep Duran i
<:uànlia; i PalronatEscolar: Es substitueix el senyor
Hscufct pel senyor Serra Húnter.

de Govern Municipal

Sola la presidènria de I' Alcalde, seuyor Carles l'i i
$unycr, \·a celebrar sessió la Comissió de Govern J\lu·
11 ici pal c•1 el in 2R dc febrer. Hi concorregueren els Consellers-Regidors senyors Odó Hurtado i .Martí, Mariñ
Mnrllncz Cucncn, JnHcp M." 1\Iassip i Tí:àbal, .Jaume
Hcn'rt llúnler, Jaume Vàchier i Pallé, Antoni Ventós i
Casa<lcva1t i Estanislau Duran-Rey11als.
S'hi adoptareu els següents acords:
\prov:u l'acta de la sc:;sió darrera.
- Contc~tar a I '.\dministració cle l'Hospital de Ja

Hanta Creu i de Sant Pau, amb motiu d'un tofici que ha
lmml'"• que són els senyors Conlomi 1 Pumarola i no
nllrl·~ els que han d'ostentar la Delegació de l'AjuntalltCJll !lc Hnrcclonn en aquell Hospital .
Trnsllaclnr Bnl'amació Miqt1el dc l'Oficina d'Ohr<'s l'arliculnrs a la Secretada üel Conseller De1cgat
del l>istrielc Il, i 1'est'ri \'Cllt Joscp Gàllcgo, de I '(}fit'illa dé la< :nàrclia Urbana. al Negociat Central, en subslilució dc l'escrivent Antoni Alsina, qttc ha passat de
secretari del Conseller Delegat senyor Oli,•a.
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- - Oispusar que les l\Iinories de Lliga Catalana i
tinguin cadascuna un funcionari a Uurs ordres,
i pel que afecta a la primera, nomenar l'empleat municipal de Recaptació Joan Llera, i esperar el desigt1ar
la pl·rsona rcfcrl!nt a la Minoria Radical, a què aquesta
la indiqui.
- .\ b<>nar a Rafael López i Llausàs les quantitats
que acredita com a temporer d'Estadistica, amb càrn:c
RI capítol d 'lmprcYistos.
·Num~:uar interinament eRCTÏ\'Cnt de Secretaria de
la Corporació 1111111icipal Enric Díaz i t:asol, impossibiliHIL per a continuar actuant d'inspector de Circulació,
a conscqü~ncia dc les ferides rebudes en acte rle servei;
dnnnr-lo dc haixa dc la pl::tntilla de Circulació, i trngJJ:¡..
d:u·-lo a 'l'nllcrs l\Innicipals, als efectes oport\t11S.
Jkst.in:u al Negociat de Política Soc1al una part
clcl loml que tenia abaw; la Comissió de Circulació i
Ofici ncs corresponents, i traslladar a la casa del caner
clc Bcllafila els funcionaris que queden de l'extingida
Comissi(! dc l'arc i Palaus de J\Iontjllic.
Decretar el cessi del temporer de Política Social
Esteve Rovira i Camps.
Disposar que tots ds pennisos d'ocupaci6 temp<··
ntl dc la via pública, ~n lloc d'ésser presentats al Re·
gistrc Ceneral dc Secretaria dc l'Ajuntament, 110 siguin
a Ics Oficines del Districte municipal corresponent, per
tal que els Consellers-Delegats de districte infonnin
k-s dites peticions i Ics remetin al senyor ConsellerRegiclor que tingui competència en l'afer, per a la resolució ckfinitiva.
Aprovar la proposta feta pel senyor ConsellerRcgiclor de Proveïments, referent a la reglamentació
provisional del l\Icrcat del:; Encants, i en el que Ja n•fcr~ncia a la Fira de Bellcaire, i autoritznr l'esmentat
senyor Conseller-Regidor perquè yrcsenti la seva pmpo.;tn a la Cmnissi6 Consistorial de l)roveïments; mautenir In »nspcnsió cle l'aconl consistorial del 13 d'octubre del 19,33, sense perjudici dels acords que adopti
el Ple, en resoldre sobre la referida 1·eglamentarió; impo~m·, amb tot el rigor j d'una manera immediata, les
sancions reglamentàries que puclen portar úns a la su~
pensi6 te mporal o a la ptrdua defiuitiva tle la parada
respectiva, als venedors que, amb motiu d'aquest a~
sumptc o tol nitre que hi tingui relació, alterin l'ordre
del l\lcrcat u fora ll 'ell, o manquin al respecte degut a
l'autoritat i a Ics ordres dimanacles del director del
:.1crcat " dc la Corporarió municipal.
Disposar c¡u~; el trasllat que es féu en sessió del
.lia 5 dels corrents, ue Lluís Soler i Planas a la Secretaria del Conseller-Regidor senyor Josep )faria ::IIassip,
s't:ntcngui fet en el sentit que sigui l'esmentat fun.
cionan Secrètari particular d'aquell Conseller.
Aprovar la distribució de cabals per atendre les
obligacions del mc:,; de març, proposada per la Intervenció Municipal.
Hadic~tl

CON SELLE RIA
DE PRESSUPO STOS, CQÈDIT
I T.QESORE RIA
NEGOCI:\ T DE PRESSUPOSTOS
Dcclnrar nul/i els títols del Deute municipal dc
1'cmissi6 del 15 de maig del 1go6, sèrie B, n.• 93164 i
124334 i llurs fulls de cupons, i que es lliurin duplicats
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dels impresos que sen"e ntllllt:rar té en custòdia la Dipo.;itaria ~lunicipal, a la inkressada Rosa Rcxlriguez,
i cnrarregar a la casa Oliva de \ïlruwYa la impressió
eh. I número rorrespout:nt als dits titols i fulls de cupons.
- lkclarnr nuls els títols del Deute municipal de
l'emissió del l.r de gener del 1916, sèrie B, n.• 262132,
2.'i&xJ7 i 2$Rto2 dc l'emissió del 1.r <.l'agost del 1918,
sèric H, 11.• 388316 i 363249, i de l'emissió del 1.• d'octnbn• del 191'\, si·rie B, u.• 230166 i 230167 i llurs cupolls; clisposar que es lliurin duplicat.<; de les emissions
di tes, <I els impresos que sense numerar té eu custòdia
l:l Dipositnrin l\Lttnicipal, als interessats Jaume i Joan
!Iors, i e ncarregar a la casa Oliva de Vilanova la impressió del número corresponent a1s referits títols i
fulls lle cupons.
- Trepar els titol!; i fulls dc cnp011s del Deute nlllnicipal, emissió del 15 dc maig del 19o6, sèric B, números 34322, I2IIlJ9 i 194574, i els dc l'emissió del 1.•
d'agost clcl 1918, 11.• 345592 i 345593, amb els cupons 111
i 112 i successius que ba presentat Joan Rosiüol i Marsal, en nom i representació de la Banca Soler i Torm
c;c•rmans; lliurar uou,; exemplars dels esmentats títols
i fulls dc rnpons dels impresos que sense numerar té
en l'nstòdia la l>ipositaria i\Iulticipal, i encarregar a la
rasa Oli\'a cic \ïfanova IH impressió dels número::: corre,.poncnts.

;\'ECOCL\T J>E P \RC I PALAUS DE 1\IOKTJUJC
,\ntorit~.ar els organitzadors del dotzè Congrés de la
Societat. Teosòfica a Europa perquè utilitzin el Palau
de Projcct'Íons per a relebrar-hi les sessions d'aquell
Congrés dnrnnt els die:; 28 al ;¡r de març i l al 6
cl'nbril pròxims, ,;empre que es ljmiti l'entrada als
congressistes i persones invitades; i en el ras que durant els dics èsmentnts fos necessari als organitzadors
el 'rcntt·c nrcc per a la celebració d'un festival, disposar cpte puguin tttilitzm·-lo, prèvia la presentació i nprovaci6 del pro~rnma i amb les mateix~s condic1ons que
el Teatre dc ProjecciiJUS. Les despeses de tota mena
que s'originin, correran a cànec dels peticionaris.
- Atorgnr, sota el control del senyor Conseller dc
Circulació i Poliria t.'t·bana, nutorització per a tancar el
tl't'intc dc l\!ontjuïc, per tal que Penya Rhin pugtti cek•brar-hi el dia t¡ de juny \'Ínent una manifestació autonwhilista dc Yclocilat, al qual efecte aqueUa entitat
podrà reraptar pel seu compte l'import de les entrades,
sola la inspccrió del ~egociat de Parc i Palaus de )lontjuïc, i autm itzar així mateix l'esmentada- entitat per
celebrar entrenaments eu el recinte citat els dies que
siguin necessaris dc la setmana anterior a la celebració
dc Ja cursa, i poder establir entrada de pagament.
L'Ajuntament de Barcelona percebrà el lO per 100 de
l'import brut dc la recaptació total d'entrades i scieut.s.
Tots els impostos i despeses que s'originin del susclit fcstivnl aniran a càrrec dc l'entitat organitzadora.
1.':\jnnlnmcnt cooperarà a ln manifestació automobilística construint una tribu11a.
- Autoritznr, sota el control del senyor Conseller
cle Circulació i Policia Urbana, el tancament del recinte
1le l\Jontjnïc, per tal que el .1\Ioto Club de Catalunya
hi celebri el elia 22 tl'abril proper una cursa internacional de motocicletes i side-cars amb el titol de segon
Grau l'remi dc Barcelona, que en l'any present porta
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aucxo,; els campionat.; d'Espanya del 1934, al qual
cf<:rlc aquella <:ntitat podrà recaptar pel seu compte
I 'import dc Ics entrades sota la inspecció del Xegociat
de l'arc i l'alans dc i.\lontjuic. Autoritzar així mateix
1\:smcntada entitat per a tancar el recinte durant unes
hores dos dics a la setmana, abans del dia de la cursa,
per tal que els corredors puguin entrenar-se, i poder
tstablir entrada dc paganteut. L'Ajuntament dc Barcelona percebrà d 10 per 100 de l'import bmt dc la
recaptació total d'entrades i seients. Tots els impostos
i despeses que s'originin del susdit festival aniran a
càrrec dc l'Lntitat organitzadora. L' Ajuntamctlt cooperarà a la cursa cow;lruiut una tribtma.

CONSELLERIA
D' INGRESSOS, DESPESES I PATRIMONI
NE<;OCIAT DE PRESSUPOSTOS
Accedint al que sollicita Llorenç )!ateu i Ramis,
concedir els beneficis delDecret del 23 de febrer del 1924
a les rases n.• 6, S, 10 i 12 de l'aüngnda de Gaudi, i
disposar que ~e li tomi la quantitat de. 3,036'ó1 ptes.,
meitat del que ha satisfet per drets d'obres, amb càrrec al cap. xLx, article únic del Pressupost Yigcnt, t
que es redueixin, aixj mateix, eu un 50 per 100 els
drds i arbitris que es ba~en en la propietat i renda dc
lc:. c~mcutadcs finques per espai de quinze anys.
- Apro\'ar els comptes, d'import total 8,740'29 pessetes, per honoraris acreditats per di.-ersos arquitectes
que llau actuat com a perits tercers en expedients dc
plus-vàlua, i no haYent-hi consignació en el Pressupost
vig~:nl., tenir l'esmentada quantitat com a crhlit recoth:gut a. incloure eu un pròxim Pressupost.
Fer lliurament., nmb çàne.c a la pali:. 463 del Pres:;npost. actual, una Yegada sigui increll1e·u tada amb lef;
trans(c¡èncics en curs, al cap del Negociat de Compres, dc la qnnntitat dc 4,000 ptes.J que tindrà a disposició dels cnp5 de Ja Secció d'Hisenda ·¡ de1 Negociat dc Pressupostos, per a l'adqnisició de material
d'oficines, despeses menors i altres originats amb motiu
dc la confecció, tiratge i treballs eÀ-traordinads del pròxim l'tcssupost d'Juterior per al 1934.
- llaYent cessat la casa Arts Gràfiques, S. A., Successors d'llenrich i C.•, en la confecció de se::gells per a
carlc._, targetc~. telegrames, telefouemesJ etc., i per a
fixar en l..:s pòlisses de compra i ;enda, subministrament que li fou encarregat per acorc1 consistorial del
22 ell! juliol del l93i, i resultant que Pesmeutada casa
c'-'tit al corn:nt, amb totes les condicions establertes en
el rdcril contracte, procedir a la devolució del dipòsit
de 10,000 ptes. qnc constituí a la Caixa Municipal.
-- ,\bonar, amb càrrec a la part. 463 del Pressupost
vigent, unu Yegada incrementada aquesta amb les transferèncii:s en tramitació, al temporer Nicolau Gràcia i
TrO:·IJ(ll, que des del 1.r de juny del 1932 està a les ordres del C\lnseller-Re.gidor de Proveïments, aban:; a les
(lcl President dc la Comissió de Proveïments, la quantitat mensual de 300 ptes., coJTespo11ents als mesos dc
gener, febrer i mm·ç d'aquest auy, i 150 ptes. eu C011ceptc tl'abouamcut ue l'estrella de Nadal; i abonar
amb càrrec a la pròpia partida, a Josep Marlés, secre-

DE

BARCELONA

tari que fou de la Pres1dèucia de la Comissió de Pro,·dmcnts, la quantitat de 200 ptes., en concepte d'endarreriments que havia de percebre en qualitat de secretari el 'aquella presidència.

XEGOCIAT D'l~GRESSOS
Adjudicar definitivament la subhasta per a 1'arrendament, pel lermiui de deu anys, del quiosc destinat a
Ja venda de begudes instal:lat a la Rambla de Canaletes, a Josep Vidal, per Ja quantitat mensual dc 2,002
pessetes.
- A prest•ncin de la instància de Magdalena Mateu,
vidua. de j oan Serramià , ex-concessionària del quiosc
tle bo.:gudcs s~luat al Pla del Palau, l'arrendament del
qual ll:rmiuà el 9 d'agost proppassat, en súplica que
per tal tl'evitàr el perjudici que ocasionaria a l'Ajuntamcut el tancament tlel repetit quiosc, per e;:;tar encara
en tramitació la subhasta per a arrendar-lo novament,
sc l 'autoritú per continuar en 1'explotació d'aquell
fin:; a la presa de possessió del no:u adjudicatari, atorgar l'autorització que es demana.
Toruar, amb C!àrrec al cap. :s.rx, article únic del
Pressupost dgcnt, a Artur Benlloc i Ibàüez la quantitat dc 140 ptes., abonada indegudament eu concepte de
taxa sobre anuncis.
- Tornar, amb càrrec al cap. xrx, article únic, del
Pressupost \'igeut, a Conrad López i Asencio, la quantitat dc 840 ptes., abonada de més eu concepte de taxa
sobre tribunes.
- I>eseslimar la reclamació de Lidia Jorba i Rius
cuntra l'exacció de la quota que li ha estat imposada
per les trilmucs d'una casa dc la seva pmpietat.
- Disposru· que, per· existir j a massa destorbs a la
via pública, s'enderroqn1n immediatament t6ts els palsplafolls per a a nuncis, propietat de l'Ajuntament, qttc
hi ha actualment.
- ¡\ ccedir a la instància de Lídia Jorba i Rius, en
súplica que se l'autoritzi per a consignar a Ja Dipositaria 1\Juuicipal, en títols del Deute de l'Ajuntament
de Barcelona, la quantitat de 1.440 ptes., import dc la
quota, més el seu 25 per 100, que li ba estat imposada,
i contra l'..:xacció de la qual té formulada reclamació,
p..:r raó dc les tribunes que hi ba a la casa de la se\'a
propietat.
- l)esestimar la reclamació d'Ildefons Ballesteros i
Coll, copropietari de la casa n. 0 IZS del carrer de Bailèn, contra l'exacció de la quota -diferencial que li ha
estat imposada pe.r les tribunes de la r{'ferida casa.
- Accedir a la instància d'Ildefons Ballesteros i Coll,
en súplica que li sigtúu admesos per la Dipositaria
Municipal quatre títols del Deute .de l'Ajuntament de
Barcelona, dc 100 ptcs. cada un, amb caràcter de consignació als efectes de la reclamació que té fonunlarla
contra l'exacci6 de la quota diferencial, per raó de les
tribunes q ue hi ha a la casa dc la qual és copropietari.
Desestimar la instància de Teresa Castella, conCc!;<;ionària del quiosc de beg1.,1des situat a la plaça de
Ja Universitat, demanant per les raons que expolia, i
en la impossibilitat dc continuar pagant e1 dmon qne
té assenyalat, que és tlc 2.441'25 ptcs. al mes, una rebaixa tic 1,ooo o de 1,200 ptes.
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NEGOCIAT DE PATRL\IO)."I 2\[(;")."JCIPAL
Apro,·ar el compte de Joan Moles 1 Onnella, pels
seus honoraris acreditats com a ad~ocat de !':\juntament en el judici ordinari contra aquest, promogut per
In Casa David, S ..\..., d'import ï.5oo pte.-;., que s'inclourà com a crèdit reconegut en e1 pròxim Pressupost.
- Donar l'aprovació al compte de Lluis Serrahima,
pels seus honoraris acreditats com a advocat de l'Ajuntameul en Ja demanda de danys i perjudicis formulada
l'Ot1tra aquest per Elles Fiter, d'import 5,715 ptes., que
s'incloudt com a crèdit reconegut eu el pròxim .Pressupost.
- Situar al Negociat de Compres, a disposició del
del Patrimoni Munkipal, Ja quantitat de 150 ptes .. per
a l'a<lqu isici6 dc pòlisses i paper segellat per a atendre
les diligències prop la Delegació d'Hisenda, Tribtmal
clel Contenciosa-Administratiu, Registres de la Propietat i Col·legi ~otarial, i aplicar Ja despesa de referència a la part. J82 del Pressupost del 1934.
- AproYar els comptes que p1·esenta l'adminishador de finques de I'AjtUltament, dipositari de Cabals
Municipals, Ramir Hortet, dels ingressos i des¡x:ses
d'aquelles en el quart trimestre del 1933, i disposar que
el saldo resultant, de 8,435'22 ptes., sigui ingressat
a la Cail\a Municipal.
- Lliurar, eu concepte de proYisió de cabals a JUStificar, al procurador causíc11c de I'Ajuntàment Rttard
Toll i Masoli\·er, la quantitat de 4,000 ptes., per a atendre les despeses que li ocasionaran els di\ersos assmuptes judicials que li estan encomanats, i fer efecti\a Ja
despesa dc referència amb o.?.rrec a Ja pru:t. 74 del Ptessu post del 1934.
- Lliurar, en concepte de provisió de cabals a justificar, al procurador causídic de l'Ajuntament Josep
Maria Fages, la quantitat de 4,000 ptes., per a atendre
les despeses que li ocasionaran els dhiersos assumptes
judicials que li estan encomanats, i fer efectiva la despesa dc referència amb càrrec a la part. 74 del Pressupost. del H)J4·
- Efectuar per administració les obres de reparació indispensables al terrat, cuina i balcons de la casa,
propietat d'aquest .\juntament, 11.0 2 del carrer dc les
lleates, amb subjecció al pressupost de 6,123'81 ptes.,
i aplicar la despesa de referència a la part. 435d del Pressupost del 1934.
- Efectuar per administració les obres de reparació
indispensables al terrat de la casa, propietat d'aquest
Ajuntament, u.o 13 del carrer de Sadurní, a1ub subjecció al pressupost de 335'50 ptes., que s'aplicarà a la
part. 435d del Pressupost del 1934·

,
NEGOCIAT D'Il\IPOSTOS DIRECTES
Donar de baixa del Padró de l'arbitri d'inquilinat
.els pisos qnc ocupen Francesc Jordana, J:.'rancesc l\Iarti,
C~sar Fntclrra, Alicc C. Belloc, Pasqual Parcebre, Teresa Pujndes, Fritz Scmmlcr, Arnold Schor, Victorià
Uarcia, Rafael Rodrígt1ez, Manuel Pascua1, Lluís l\1."
lA! Bai!, Vicenç Solé, Lleó Cambra, Dolors Domènech,
Josep Vidal, Joan Esguius, Carme Carbonell, Joan AlLarcda, Julià Gil, Francesc :àlogas, Florenci Galceran,
Fidel Docc i Immobiliària de Pedralbes, S. A.
- Imposar multes de 125 ptes. als propietaris dels
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immobles n.• 329B i 331 de l'avinguda del Catorze d'abril
1 n. 0 99 del pas~eig de Gràcia, per no haver presentat la
dcdaració d'arrendatari ni exhibir els" contractes de Ics
finques dc rclerèucia.
- Dcclatar exempt dc l'arbitri d'inquilinat, a partir
del I.r dc gl!ner del 1933, el pis primer de la casa número 1 del carrer de i\Iassini, ocupat per :.\Iartí Pons
i 011(:,
NEGOC[AT DE SOLARS
Desestimar la instància de Jacint Torné i Pujol, en
nom ptopi i t::n el dels propietaris cle l'ex-terme muuicipal tlc San.J: Vicenç dc Sarrià, en la qual impugna el
Padró per al cobrament de l'arbitri sobre ''alor dels solars, eslig·nin o no edificats.
- Atesa la instància dc \'icCllÇ Coromines i Prats,
1 cctifienr el valor asgignat a la finca de la seva propietat,
situada al cat,·er del Bntc, n. 0 65, iuscr1t al Padró de
l'arbitri sobre el \'alor dels solars, estiguin o no edificats.
- Dcgestimar la instància de Rosa Julià, eu la qual
sollicita la redifit-ació de la ~aloració assenvalada a
la finca d~ la seva propietat.
- .\.ssabcntar-se de la sentència del Tribunal Ecouòmico-,\dministratiu dc Barcdoua, fa,orable a l'Ajuntament en d recurs d'alçada jnterposat per Joan Abel
i Sanz, conlirmatòria de l'acord de !'.-\juntament, que
Ya concctlir la baixa del Padró de l'arbitri ~obre solars,
del que posseeix al carrer de la Indústria, números
2ç¡6 i 298, i la rectificació dels rebuts diferencials tlels
anys 192¡ i 1928.
- Donar de baixa eu el Padró de l'arbitri sobre solars c<lificabh.•s, el solar situat al carrer de 1\Iorales, lletres tl, B i C, des del x.• d'octubre del 1930, per estar
(ICupat. per tres construccions de caràcter permanent
que tributen ja a l'Estat cou1 a eclifiçi i l1aver estat expropiada la resta per 1'A juntament.
-Donar dc baixa del Padró de l'arbitri sobre solars
els següents : El n. 0 3o6 del carrer del Dos de maig, dc
Joaquim A rroyo; el situat a1 carrer de la Salut, xamfrà al de la .Muntanya, de l\Iagí Pladelloreus ; el Ullmero 200 del de Còrsega, de Josep 1\l.• Boix, i l'assenyalat. amb la lletra E, del de Sòcrates, d'Enric Roca.

:->EGOCIAT DE CONTRIHGCIONS PER 2\Il..LLORES
Imposar la contribució especial de millores als propietaris beneficiats per la construcció del pavinlentat
a la plaça de Borràs~., i als carrers de TraYesse.ra i Alt
de Sant Pere, i per la co11strucció de cla,·egueres als
carrers de Robador, Igualtat, Padilla, Brusí i \]a Augusta.
- l\Iodificaut i complementant en el que calgui l'expcclieut d'imposició de contribucions per millores, dntb
motin de la couslrucció de la claveguera del carrer d'Alcole.1., aprovnt en sessió consistorial del 28 de jultol del
1933, assenyalar les tiuques n.• ro6 i 135 del susd1t carrer, propietat respcctiva!llent d'Esteve E&c1us i Josepa
Tuset d'Escolà les quotes de so6'73 ptes. la primera, i
3Ó:l'I5 a la segoua, eu lloc de les assenyalades primiti\'ameut.
- Pet· no l1a\'er eYacuat Joan Oliva i Closa, eu el
tcnniui dc dos mesos, la diligl-ncia interessada, considerar-la renunciada per aquell i altres propietaris im-
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posats eu l'expcdicut promogttt per les obres d'urbanització del viaducte dc \'allcru-ca; i desestimar la instància de RosaUl·a Planas, de J .r de setembre tlel 1933
t-n relació al propi expedient, desestimació que ha tl 'cutendre's també subsidiàriament quant a la instància dc
Joan OliYa i Closa abans esmentada.
- AproYar el projecte d'informe Im·mnlat pel Negociat dt: Contribucions per ~Iillores, i facultar l' :\!calelia perqut-, a tt:nor el 'aquell, cvactü el tràmit sollicitat
pd seny(•r Conseller dc Finances de la <_;eueralitat dc
Catalunya, d'informar Ics reclamacions fonnulaclcs per
Eugeni Bofarull i Augd Qucmada, contra l'acord del
21 de juny del J933 qtte va establir la fórmula tll'fiuitiva de pagament de les quotes assenyalades en l'cxpcllient d'imposició dc contribucions per millores, uwtivat per les obres d'urbanització del viaducte de
Vall carca.
-Accedint a la petició de Maria Manetes, disposar
que es dedueixi de la quota de 3,o83'16 ptes. im¡JOsada
al seu càrrec en l'expedient per construcció de la cla\'eguera del carrer de ~[ontscc, la de 1,305'6o j>tt:!>., satisfeta per t•autic arbitri de construcció de claveguera
per la façana dc la pròpia finca, imposada al carrer dc
l'Ordre.
- Atesa la petició dc Joaquim Magrans 1 lsitlrc
Bonet, Josep Aguilar i Jaume Casas, deduir, dc les quotes imposadès a llur càrrec en l'expedient motivat per
Ics obres de construcció de la claveguera del rnrrer
d'Horta, d'import rcspccti\·ameut 249'30, 586'53, 372'29,
428'48 i 1,215'2o ptcs., les quantitats satisfetes anteriorment en forma no procedent, per l'antic arbitri de construcció de clav<.!gucres.
- Tornar, amb càrrec al cap. xix, article únic, del
Pressupost vigeut, l<.!s següents sumes, les quals (oren
abonades iudegudamcut en concepte de contribució especial de millot·cs : A 1\lcrèè Prades i Carme Bama,
137'69 i 91 '79 ptcs. i a Raimuuda Ribas i els hereus de
Jaume Torrens, 65'44 i 129'81; a Ildefons Solà, Josep
Grau, Concepció Tct-rades, Rosa Gallisà, Josep Pal i
als fills d'Oller Plaudlas, 194'04, 128'44, 128'44, 395'58,
5í0'37 i 254'07.
- Assabentar-se de Ics sent~ncies del Tribunal Econòmico-Adnúnistraliu Provincial relacionades amb les
l'eclamacions produïdes per Josep Cuatrecases, Salvador
Catà i Lluis Olivcro, contra la imposició dc la contribució especial dc millores per les obres de conversió
en subterrani del fenocarril de Sarrià a Barcelona.
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rer, encarregant a la

l'on~ncia

d'Arxius, Biblioteques

i Be!Jes Arts del Ctlllscll de Cultm-a tots els !'erveis

d'Arxius, 1\luscus, Exctt\·acions, Conservació i Restauració de 1\Iomtments i 1Jefensa del Patri mon i Artlstic
de Catalunya; i als dcdes Jl n cedents, per tal d'ac:reçar-se a l'aiJudida l'ou\mda en tots aquells casos de
dintre la jurisdicció municipal, així com denunciar els
perills de destrucció o desaparició de qualscYol cxem·
plar del nostre Patrimoni artístic, disposar que es co·
muniqui als diversos departaments de l'Ajuutarnrnt.
-Eu m~rit:; dc l'acord municipal en virtut del qual
\'a ésser llogat el primer pis de la casa u.• 52 del carre~·
d.e Saut Amhcn, per lal d'establir-hi una Escola
pública, con tnt clar n~nb el propietari de 1'esmentat immoble, Josep Sítjà, l'urrendame11t defi-nitiu rlel pis de
referència, per la quantitat anual de 3,000 ptes., abollades per trimestres anticipats, des del I.r de gener t!el
corrent any, i facultar 1'Alcaldia per a la gestió randuent a la signatura del contr.1cte, i abonar el preu del
lloguer atub càrrec a la part. 343 del Presupost \'igcnt.
- Haveut estat. fixades les dates en què cimant la
prima•era d'enguany tindran lloc al_ Palau dc llciles
Arts els quinze concerts populars de la llanda Municipal, i tenint en compte que aquests coucerts comporten la col-laboració de diversos concertistes, despeses
d'organització, taquii!Rlge, anuncis, program<.'S i altres
despeses, ultra 1'ingrés que per ocupació de !'cients representa, i que com a tal figma al Pressupost ordinari
d'Ingressos, resoldre que, a excepció exclusi\'a dels actes oficials, tw es cedeixi la Banda J.\Iunicipal eu dates
que coincideixin amb les fixades pels qu.inze concerts de
Príma\era de Belles .\rts, i pel mateix mot!u, uo cedir
l'esmo::ntat Palau per a celebrar-hi altres actes incompatibles amb els concerts de referència.
- Desestimar Ja instància cle Ramon de Dcspujol i
de Magarqla deu,anant que, com a gràcia especial, 1'Aj UJltament li a bon i les despeses del títol de 11 iccnèiat
en Dret i col-kgiació, per haver Cltrsat la carrera es.>ent
empleat municipal.
- Aprova1· l'acta dc recepció provisional relativa a
les obres de construcció dels paYellons de la Colònia
Escolar emplaçada al terme mmlicipal de Sant Hilari
Sacalm, les quals varen ésser adjudicades a Antoni
Diez i Sala.

f

CONSE LLE RIA DE GOVERNACió
NECOCIAT CENTRAL

CONSE LLERIA DE CULTURA
::\'E<~OCL\ T

ADl\ll.NISTR:\TIU

Apro\'ar els cornpl<!s justificats, relatius a la inver=
sió de sumes lliurades per· atendre les despeses de material i ueteja de les escoles de Tall i Confecció del
Districte VII; d'Adultes, del carrer de .Martí Vilanm•a;
Complementària, de Sardà; de Tall i Confecció, del
carrer d'Aragó, n.• 297 i d'Adultes, de T,es Corts; del
carrer <l'Enric Cranados; de la ronda dc Sa11t l'au,
n.• 38, i del carrcl' dc VaiJespir, n.• So; ComJ)lcmentàries, dels ·nistridc~ V, \'III i X.; de 1\Iúsicn, i Casa
dels Nens.
- Assabentar-:\<! del Decret del Consell de Go,-ern
de la Generalitat tic Catalunya del 27 de no\·cmbrc dar-

Abonar, des del 1.r dc gener proppassat, a Dolors
Busquets i Cunill, vídua de l'agent d'arbitris, jubilat,
Francesc Palà i Xaubet, la pensió anual d'import pessetes 773'50, amb càrrec a la part. 5·" del Pressupost
vigent i Ja paga del mes en què va morir el causant.
- Satisfer, des del ¡.r cle gener darrer, a Con~pció
Pueyo i Zapater, vídua clel fosser, jubilat, Josep Mon·
tull, la pensió anual d'import 699'58 ptes., amb còrrec
a la part. s-• del l're!'supost ''igentJ i la paga del mes
en g_nè morí el causant.
- Abonar, des del r .r el e febrer corre_11t, a Frnnresca
Morera i Esteva, vfclua del delineant Balbí GarciaBravo i Saumiguel, la pensió anual d'import 1 ,go8'33
pessetes, amb càrrc·c a Ja part. 5·" del Pressupost vigent, i la paga del mes eu què va morir el causnut.

'

•
GASETA

f

MUNICIPAL

Satisfer, de!> del ¡.r de febrer corrent, a Maria
Rigol i Ribas, vídua de l'auxiliar tècnic Francesc Sanmarlí i Sangcnis, la pensió anual d'import 2,025 ptes.,
amb càrrt!C a la part. s.a del Pressupost \'Ígent, i Ja
paga del mes de gener proppassat en què va morir el
causant i d subsidi e..'\.traordinari de ~adal.
- Transferir, a favor de Dolors Forcada i Ventúra,
filla, \'Ídua, de la pensionista Dolors VetJtura i Ventura,
la pensió que venia gaudint aquesta darrera, cmn a
ddua del que fou guàrdia urbà, jubilat, Agustí Forcada i Pons, i la paga del mes en què va morir l'es··
mc:ntada pensionista.
- Abonar a ~o~a Musté i Sa))até, com a dispesera
del matanèer, j ubilat, Josep Bolecla i Roselló, la paga
del mes d'octubre clan·er, en qut: va morir el causant,
amb càrrec a la nòmina d'aquell mes o dc Fons especials
si ha estat reintegrada.
- Satisfer a Carme Egido i Garcia, com a néta del
guàrdia urbà, jubilat, Gerard Garcia i Lafuente·, la paga
del mes dc gener proppassat, eu què Ya morir el causant, i una altra en concepte de gràcia, que s'aplicarà
a la part. 8." del Pressupost vigent.
- Abonar a Francesc lJrgiUés, fill del picapedrer,
jubilàl, Jaume Urgillés i Sans, Ja paga del mes de desembre darrer, en què Ya morir el causant, i una altra
cu concepte de gràcia, que s'aplicarà a la part. 8." del
Pressupost vigent.
- Satisfer a Assumpció Pablo i Andrés, vidua del
peó de la Brigada de Cementiris Andreu Arnau i Forné,
els joruals corresponents a la segona quinzena del mes
dc desembre daner, eu què va morir el causant, una
altrn quinzena en concepte de gràcia, i el subsidi extraordinari ; quant a la paga de gràcia, abonar-la amb
càrrec a la part. 5·" del Pressnpost vigent.
- Abomu; :t Carolina Juliachs, vídua del matancer
Calixte Ortega i !zarra, la quantitat de 160'93 ptes., en
concepte dc subsidi extraordinari, per haver prestat el
ca nsant més de sis mesos de servei, dintre l 'any proppa~sat, amb càrrec al cap. xvnr, m·ticle Ónic, del Pres~upost. Yigent.
- Concedir a Ramona Font i Fa, mestressa de Pàrvuls, l!ic~ncia amb tot el sou des que entri eu el vuitè
mes d'embaràs fins quaranta dies després del desllÏlJrament.
Rectificar la pensió que gaudeix Joaquima CarI era i :Miranda, vídua de l'inter\"entor de primera d'arbitris Joaquim Palau i Perucho, en el sentit d'abonar-li
l'haver anual de 1,668'33 ptes., en lloc de les 1,397'50
que li fou concedida per acord del 29 de desembre
darrer.
- .\torgnr a Lluís CapdeYila i \'ilallonga, demògraf, tn:s me!>os de llicència, sense sou els dos darrers.

NECOCIAT D'HIGIENE I SANITAT
Resoldre qnc tots ag uells acor ds de l'Aj untament
passat, en els quals, als efectes de presidir Tribm1als
d'oposicions, es facultava el President de la Comissió
dc Ciovernació pet delegar la presidèn cia eu algun altre
vocal111e11tre ros de la Com issió de Gover11aci6, quedin
aclari ts uu el sent it q ue el Conseller-Regidor de GoYernaci6 p n¡rui delegar el Conseller que determini.
- Procedir a emblauquinar les parets, pintar les finestres i netejar els espalllers del despatx del cap de
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\'elcrinària de l'Institut d'Higiene i Sanitat, i aplicar
la despesa, que ascendeix a la suma de 100 ptes., a la
part. 435d del Presupost d'aquest any.
- Efectuar les següents obres : reparació de Ja ino;tallació elèctrica de la que abans era Secció de dements a
1',\sil del Parc, i destinar-hi la quantitat de 16¡ ples. ¡
arranjament dc les goteres del terrat del Laboratori del
Di:;pens:~ri dc Sifiliografia, per u2 ptes., i construcció
d'un !ia(arcig en el terrat c:lc l'Institut Municipal d'Higiene, per 885'6o ples., sumes que s'aplicaJ.'au, la primera a la part. l26b del Pressupost de~ 1934, i les altres
clucs, a la 4~5d del mateix Pressupost.
- Havent estat nomenat Conseller en les darreres
elcceinn!i Frant'esc Carbo11ell i Vila, metge snpenlllmcrari de l'Institut d'Assistència 1\lèdica Municipal, concedir-li l'excedència forçosa eu el càrrec que te11ia conferit, amb tols cio; drets que disfruta en el moment dc
prcnclre's :~quest acord.
-Atesa Ja demanda tle Serafí Niubó i Torreuts, en
qualitat dc representant legal. co01 a pare dels menor:;
d'edat, filts i hercng de Teresa Serdà i Anglada, ratificar la resolució municipal del1.• de març del 1927, disposant la cancel-lació de la hipoteca constituïda a fa>or
de l'Ajuntament per Teresa Cerdà i Aug1ada sobre la
ca:;a n.o 241 del carrer de Saut Andreu, per a respondre
dc la gestió de l'empresa de Pompes Fúnebres La Fenícia, S. \., l'escriptura de la qualuo pogué atorgar-se
Jlt'r mort <.1 'aquella senyora ; i per consegüent, ba d'efectuar-sc, a fa,·or dels seus hereus, legalment repre~entats, per ésser menors d'edat¡ í tornar ah; referits
hereus la quantitat de 2,000 ptes. dipositades en metàllic a la Caixa 1\Inuicipal.
- ,\pro\·ar l'acta de recepció definitiva dels treballs
efectuats a 1'estació depuradora d'aigües residuals de
l'Hospital Municipal Maritill1, adjudicats a I"'lu(s de
Qnatlres, en representació de la societat Obres i Sublll i nistrament:; Municipals i Satútatis, S. A., per acord
<lc I'Ajunt:lnteJlt del 28 de febrer 'del 1928.
- A pro,·ar les justificacions de quantitats llimades,
per petites despeses, a l 'Ho~pital de l 'E;sperauça, Casa
dc 1\[atcrnologia, Institut d'Higiene, Laboratori Mlmicipal, Hospital Marítim i Laboratori d'Anàlisis Cl!niques.

INSTITUT

MU~ICIPAL

D'ESTADtSTICA

Fer diYcrses inclusions, altes i rectificacions al Padró
tl 'habitànts.
-Disposar que per les Oficines de Recaptació, Secció de canvis dc domicili, no es concedeixi cap permís
sen~e la presentació d'u u document expedit per l'Insti tnt 111nnicipal d'Estadística, en el qual es faci constar
que s'han fd pel cap dc família els tràmits necessaris
per efectu:1.1· el canvi al vigent Padró d'habitants¡ que
èn tots els casos en els quals es demostri, pel Registre
del ltlO\ i ment nalnral dc la població, Cens electoral o
per qualsevol altre mitjà de què disposi l'Administrat'ió, qltc un determinat ciutadà l1agi canviat dc domicili, l'lustilu t Ilhmicipal d'EstacUstica el citarà i l'obl igarà a cotnplir amb aquest precepte legal, i igualment
tot. Aqnell ciutadà que resideixi al terme munit'ipal dc
Barcelona té l'obligació d'inscriure's al Padró d'habitanto;, bé espontàniament o a requeriment de l'Institut
Municipal d'Estadística.
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NEGOCIAT DE CmfPRES
Aprovar onze nòmines de crèdits a faYor d'industrial.; i comerciants que han subministrat g~neres a
l'Ajuntament per mediació del Xegociat de Compres,
Ics factltres dels quals han estat presentades per tot
el mt·s de gener proppassat.
- Donar l'apro,•ació a w1es altres ònze nòmines
de ert-elits a faYor d'industrials i comerciants que han
snbmiuistrat gèneres a l'Ajuntament per mediació del
Negociat tle Compres, les Iactnres dels quals l1an estat
presentades també per tot el mes de gener proppassat.

NEGOCIAT D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
Aprovar diversos comptes justificatius de quant1tats
llinraòes per atencions òels serveis d'Assistència l\Iuuicipal.

BARCELONA

premi, i aplicar la despesa al capítol d'ImpreYistos del
Pressupost Yigent.

CONSELLEIUA
DE CI.I~CULACió I POLICIA URBANA
DEPARTA)!ENT DE CIRCULACiú
Com a resolució a la instà11cia de Francesc Baxauli
i Simon, demanant que sigui reconeguda Ja utilitat de
l'aparell protegit, segous diu, per Ja patent 130329, destinat. a immobilitzar els Yehicles quan no siguin conduïts pel selt cpuductor, i que es proveeixi del tal aparell els vcbicles propietat cle l'Ajuntament, manifestar
al rccurtcnt que, t<;>t i reconei::;:eut la utilitat de 1'expressat apareU, no es crett op01ttt en el moment actual
d'adquirir-lo per als automòbils municipals.
- Aprovar les jttstificacions de la inversió de quantitats Jlituadcs a disposició de la Presidència de la Comissió dc Circulació.

XEGOCIAT DE CEMENTIRIS
Apro\'ar l'estat de cubicació i •aloració de trenta-una
tombes menors, nttmeros del 278 al 3o8, ambdós inclusivament, situades a la Yia de Sant Jordi, agrupació
st:tena del Cementiri del Sud-oest, i disposar que es concedeixi als qui ho sol-licitin, el dret funerari sobre aquelles, mit.jan?ant el pagament del preu consignat en el
referit estat.
- Donar l'aprovació a l'estat de valoració i al pla
d'emplaçament òcls terrenys, números del 20 al 27,
ambdós inclusivament, situats a la v:ia de Sant Jaume,
ngru.pació vuit~na del Cémentiri del Sud-oest, i disposar que es coucedeixi, als qui ho soUicitin, el dret funerari sobre dits terrenys, mitjançant el pag~ment del
preu consignat en el referit estat de valoraci6.
- Admctr(! la retrocessió soHicitada per Francesc
Grau i Pallàs, del dret fu nerari sobre el columbari B,
de cla¡;sc cinquena, amb ossera, de la seva propietat,
11. 0 2633 de Ja via de Sant Jordi, agrupació setena del
Cementiri del Sud-oest, i abonar a Joan-Antoni Grau
i Quadrada, degudament delegat a l'efecte, Ja quantitat
de 375 ptes., amb càrrec a la part. 237d del Pressupost
dd 1934·

- Proceòir a l'adquisició de materials de fusta necessaris per als treballs que e.'-ecuta la Brigada de Cementiris i el scn·èi d'enterraments, mitjançant concurs
privat i sota el pressupost de 6,200 ptes., que s'aplicarà
a la part. 238 del Pressupost del 1934.

ASSU~IPTES

CON SELLERIA DE PROVElMENTS
NEGOCIAT ADMINISTRATIU
Accedir al canvi d'article que interessa Enriqueta
Barcnys, en la parada n.,o 340 del :\Iercat del Ninot, destittat. a la venda de carn de bestiar cabrum, i autoritzar-la per \'cudrc-hi xai i moltó.
Concedir el traspàs entre vius so1:1icitat per Benet
Joanet. i Castellet, dc la parada n .0 46 del l\Ie,cat dc
Sarrià, dcsíinacla a la venda d'aviram, gallina i ous, a
favor ò 'Eduard Ten a i Ba uixó.

NE;COC1AT D'ESTADíSTICA
I POLíTICA DE PROVEYMENTS
Satis(cr a 1'industrial rellotger E. Casademont i
la quantitat de 240 ptes., pels serve1s de consen·ació i dc tenir en estat de funcio.nament tots els rellotges de l'Escorxador, i aplicar la despesa al capítol X\JU del Pressupost \"igent.
Autoritzar la Dipositaria l\Innicipal perquè pugui
procedir a la deYolució del dipòsit de s,ooo ptes. constituït pel president de l'Associació General de Cansaladers, per a prendre part en el concurs per al transport
mecànic de porcs en canal des de l'Escoaador als domicilis dels cansaladers.
Bu~quets

J"XDETERMINATS

Seguint el \'Cil costum d'aquest Ajuntament, disposar que, per l'Oficina de Cerimonial, s'organitzi Ja celebració dc la Festa dc les CarameUes, d'acord amb les
bases qur per al concurs de cors estan aproYades, al
qual dectc e!' bastirà una tribuna a 1a plaça de Ja República, en la forma dc consuetud . E ls premis i a ltres
despeses, que sume~1 Ja quantitat de 3,ooo ptes., s'aplicaran al capítol d'lmprcvistos del Pressupost vigent.
- Concedir a Palestra un premi per al concurs foto~rràfic dc la seva Secció Excursionista, al qual efecte
es posarà a la disposició del cap de Cerimonial la qumttitat de 100 pt<:s., destinada a l'adquisició del susdit

CONSELLERIA
DE SERVEIS PúBLICS I CONTRACTES
NECOCIAT D'OBRES PúBLIQUES DE FOMENT
Aprovar el compte dc la Societat General d'Aigües
tle llarceloua, d' import 229'15 ptes., per la reparació de
comptador:; d'aigua de les fonts públiques d'Interior
durant el mes de novemore proppassat; i aplicar la desvesa al cnp. xvnr del Pressupost vige11t .
- Subministrar a Ja màxima pressjó, tal com sollicita Josep Giménez, en nom i representació de la seva
marc Tecla Baldrich, la ploma d'aigua de Montcada

'
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que abasta la casa 11.0 r6 del carrer de Montserrat, i disposar que la referida ploma, anotada avui a favor d'Eusebi Carril, s'inscrigui a nom de la peticionaria.
-- Accedir a la petició de Josep Ballabriga, com a
apoderat d'Elvira Rocamora i Rosés, perqu~ es subministrí a la màxima pressió la ploma d'aigua que assorteix Ja casa u.o 26 del carrer de l'Hospital, i disposar
que s'iuscrít1gui a uom de la peticionària, per figurar
anotada a favor d'Elvira Rocamora.
- Sublllinistrar a la màxima pressió la ploma d'aigua que abasta Ja casa n." ro del carrer dels Boters, de
propietat dc Francesc Xírinaclts, i disposar que la
referida ploma, que ·consta auotada a nom de Francesc
Xirinacbs i Manobens, s'inscrigui a favor del referit
Françesc Xirinachs i Boneri.
-Destinar un crèdit de 44'92 ptes., per a ,l a installació d'un llnm al Dispensari d'Hostafrancs, amb càrrec a la part. 129b del Pressupost vigent.
- Per tal d'atendre les despeses de neteja de l'oficina del Servei tl'Edificació Particular durant el present
trimestre, lliurar al cap del Kegociat de Compres la
quantitat dc r¡o ptcs., que s'aplicarà a la part. 435C del
Pressupost vigent.
- Autoritzar la Intervenció Municipal per distribuir les despeses a càrrec de la part. 446 del vigent
Pressupost ordinari de l'Interior, i aplicar indistintament les consignacions incloses en l'esmentada partida
a les cliYerscs contractes d'arranjament de carrers en
curs d'execució.
- Va llegir-sc un dictamen, proposant : 1.• Que
eu \'Ísta dels informes del Servei de Tallers i Laboratori i Agrupació d'Enginyeria Industrial, es doni per
rescindida l'adj udicació del concurs que fou adjudicat,
per acord del 3 de 1wvembre del 1933, a Frm1cesc Colomer i Roig, per al subministrament de di\-erses partitles dc fusta per a atendre les necessitats dels T allers
Mu nicipals, i essent la .causa de la dita rescissió l 'incompli~:ucut per pat·t del dit .adjudicatar1, que li sigui
imposada una m ult a de soo ptes. tal com pre,•enen les
bascs del concurs; 2.'' Que calent 1 atendre amb urgèucia cli,·crsos treballs en els quals han d'ésser emprats els materials de referència, siguin adquiri ts sota
la iuspecció del Regidor-Delegat del SerYei de Tallers,
i es lliuri I 'esmentada quantitat al cap del Negociat
de Majordomia i Compres, que haurà de justificar oportunament la seva inversió, i 3.• Que el repetit import
s'apliqui a Ja part. 439a del Pressupost del 1933. = Es
donà compte d'w1a esmena, sotasignada pel ConsellerRegidor senyor Yentós, intèJ·essant que el paràgraf segrm quedi redactat com segueix: «2. 0 Que calent
atendre amb urgència diYcrsos treballs en els quals
han d'ésser emprats els materials de referència, siguin
adquirits, sota la inspecció del Regidor-Delegat del
Scrwi dc Tnllers, per l'import mà:xim de 6,274 ptes.,
pel que fou adj udicat el sen·ei, amb subjecció a l detall
i a les conclit•io11s que serviren de base. al concurs, i si
això uo fos possible, restarà sense efecte l'autorització
i ;;crà co1tvocnt un 110 n concurs, la resolució del qual
aè'onlar:'l la CCJmi$:-;Íó dc Govern, infonnant prèviament
In Secció Facultativa corresponent, i en el primer cas,
serà lliurat el repeti t import al Negociat de :Majordomia i Compres, que h aurà de rendir eu el seu dia compte
justificat dc la seva inversió.» (Fou aprovat el dictamen
junt amb l'esmena.)

e E L O N A.

CONSELLE RIA
D'URBAN ITZACió I EI XAMPL A
xm;OCL\T D'OBRES PARTICULARS DE FOlfENT
Denegar el permís solHeitat per _\.ntoni Riera, per
reconstruir una paret de tauca del solar propietat de
josep Artés, que afronta amb el caner de les Tre,;
Torres, xamfrà al dc Bernat de Sarrià.
- Com a resolució de la instància de Josep A. Duat is, tomar n l'interessat la quantitat de 1,476'~2 ptes.
que abonà d'excés en ingressar, en concepte de dret!i
dc per mis per a la construcció d 11rna casa de soterraui,
baixo:- i ci nc pisos a n n solar amb façanes als carrers
d'Encarnació i A lcgre de Dalt, les quantitats dc pessetes 1,8ï3'73, 168'86 i 180, amb càrrec al èap. xrx, article {mic del Pressupost vigent.
- Ordenar e l que segueix :
.\1 Crèdit Terr1toria1 dc Catalunya, administrador
de la casa n. o S del carrer de les Tàpies, que procedeLxi
urgentment a canviar-hi Ja canonada d'aigües de Ja
façana i Ics vigues corcades del sostre de la caixa dc
l'escala i del sòl del segon pis.
A Josep Baltà, que procedeixi a l'enderrocattlent de
la part mïnosa de la casa n.• r¡ del carrer de Yerdi.
A Antoni ).filà, que procedeixi a retirar de la part.>t
mitgera l'electromotor i la transmissió de moviments
installats al taller de maquinària que té establert al
can·er de Llull, 11.0 215.
A Gabriel Benet, que suspengui el funcionament dels
ascensors que té instaJ.lats a les cases n.• 501 i 501 bis
de l'avinguda dc les Corts Catalanes.
- Denegar la petició formulada per Francesc SepúlYctla i Stutyé, eu reprcsent{lció de Joan Antoni Güell i
López, relativa al permís sotlicitat demru1ant enderrocar
el petit temple com;trnït en els jardins de la casa n.• 2
tlc la rambla dels Estudis, i ordenar-li que tot sèg"tlit
procedeixi a la reconstrucció de Ja. tanca i barana rlel
jardi cs111cn tat.

NECOCIAT D'URBANlTZACIO I REFORMA.

•

Aprovar el projecte d'adaptació de Hnies a la zona
Cl)fllpresa pd passeig de Maragall, caiTer del :Vfariscal
Joffre, riera d'Horta i carrer del Tajo.
- Declarar sobrant dc na pública una parceHa procedcnl tle l'antiga Travessera de Gràcia, que passa a
ésser edificable, l'adquisició de la qual ha estat demanada pel propietari afrontador, Pompeu Juan i Carles.

NE<iOCI.\T D'OBRES PARTICULARS
D'EIXAMPLA
Requerir Roderic Soler perquè, en l'impronogable
tcrmi1ti dc cinc dies, procedeixi a l'enderrocament d'un
cobe1·t co¡tstntït a l carrer dc Marià Cubi, n. 0 222 , sense
t:ellir l 'oportú permís, i en terreny p ropietat cle l'Ajuntament destinat a via pública.
- Ordenar als respectius p ropietaris de les sis barraques construïdes al carrer tl'Euua, cantonada al de
Snnlcnya, que procedeixin a llur enderrocament en el
termini improrrogable de quinze dies.
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Impo~ar a l~rauli Bellés una multa de 10 ptes.,
per hawr practicat obres interiors, sense permís, a la
casa u." 37 del carrer de Fernando Poo.
-Imposar a Carles de Sentmenat u11a multa de 50
pessetes, per tenir tancat autireglamentàriament un
solar dc la seva propietat, que afronta amb una casa
propietat !l'Enric Cardona, emplaçada a l'aYinguch dd
Catorze d'abril, cantonada a la carretera dc Sarrià, i
1equuir el propietari esmentat perquè, en el tennini
de quinze dic~'>, tanqui el SCJlar de referència.
- ])onar a Daniel Gilart per desistit del permís que
té tkillannt per a practicar obres de reparació en cinc
dels ''uit balcous de la casa n. 0 120 del carrer d'Urgell,
i tornar-li, amb càrrec al cap. x:rx, article (wic, del vigent Prcs:mpost, ln quantitat de 186 ptes., })els d1·cto;
salis fets.

NEGOCJAT DE CONTRIBUCIONS
Atorgar, des dc la data que s'indica en els corresponents dictàmens, la bai.'a del 1.::càrrec e.'\:traordinari
del 4 per 100 que s'ha vingut satisfent, durmlt més dc
Yint-i-cinc anys, pels immobles següents, els quals estan
inscrits al Registre Fiscal amb els nombres i noms que
sóu indicats : Casa n.• 23 (abans 2,5) del carrer del Roser,
IIR59, Amadeu Calpe i Hernàndez; n.• 32 (abaus 62)
del dc :\lata, 5058, :\lauuel Jové i Tarragó ; n.• 12 del
dc R1cart, 12n8, Ramon Puig i Campreciós ; n. 0 14 del
dc Ricart, 12119, Ramon Puig i Campreciós; n.• 33
(ab~\11,; scuse) del dc Jaume Fabra (abans Parlament),
114 r6, Josep :\Iaria i Manuel Trullols i Mas; n.u 102
(abaus 132) dc l'a,·inguda de Francesc Layret, 12173,
l\fcrcè l\larti i Cabrer; n.• 124 del carrer de la Diputació, 13000, Joau Tarmtlellas; u.• 6r del del Setge dd
17t4, 4ó40, Fra.nccsc Casellas i Miret; n ." 137 (abans
137-139) del llc Balmes, 1043-ItSQ (C.), Josep Balcells i
Vallbona; Il." 104 (abans 134) de l'avinguda cle Franec~c l,ayrct, 12174, Trinitat Martí i Cabrer; n.• 139
(nbnns J,)ï-139) del carrer tlc Balmes, 1043-1I99 (G.),
Josep Halcclls i Vallbona; u. 0 25 del de Calàbria, 13058,
Antoni dc Font i de Carreres; n .0 56 (abans ¡o) del
<.lc\ Rector Triatló, 9514, Anna Euscà; n. 0 So del del
Sdgc del 1714, 12767, Francesc Balnohé i Parici; n.• Ó9
{abans 67) dc} dc Muntaucx, 5575, Ramon Pons i Mcrcl),Ialas; comnnicar aquests acords a l'Administració dc
Rendes Públiques, perquè procedeixi a anotar les baixes
esmentades en els documents corresponents, per tal que
produc.;ixin lhtrs efectes, i als fins procedents, acceptar
la cessió o renúncia que fan els peticionaris a fa\·or dc
l' .\juntament, de les quantitats satisfetes pel referit
n.•càrrcc qttt.: excedeixin del període de vint-i-cinc anys,
durant el qual podien graYar-se les expressades finques
amb el tal recàrrec, d'acord amb la vigent Llei d'Eixampla.
NEGOCI.\T D'ESTAD1STIC.\,
PERSONA 1, 1 ARXIU D'EIX.Al\!PLA
Concedir a
llicència.

l'~scrh·cnt

Ricard .Rocba un mes dc

NEGOCIAT D'OBRES PúBLIQUES D'EIXAJ\lPJ,A
Aprovar el pla relatiu al projecte de modificació dc
Hnies en Ja zona limitada pel carrer eu projecte i pels
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dc la Sagrera, perllongació del de la b1dústria, ponl
del l'reball i pas:;cig dc la Sèquia Central, a tots els
dcctc:; que siguin procedents, i en especial condició qu..:
quedaran restablertes automàticament les línies què es
modifiquin del carrer de Berenguer ue Palau, abans dc
Provençals, tan aviat com desapareguin els establiment~ imlu,;tria ls que hi afronten, i els seus propiela1is destinessin els terrenys a altres fins o edificacions
alienes n tota acli,·itat industrial.
Disppsar que la quantitat de 18,7oó'32 ptes., preu
d'expropiació dc Ja finca n. 0 335 de1 carrer de Bofarull,
afectada pl>r I 'obertura dels carrers d'Indústria i Pro\'cnçals, propietat rle l\lcrcè Carné i 1\lercè Casas, s'al.;oni, quant a 17,513'04 ptes., amb càrrec a Ja com;ignació oprovadn, i les resta11ts 1,193'28, am b du; rcc a
l'ingrés que c.le la matei.'(a qnautitat hamà de [er Francesc Vives i Pons.
Abonar, amb càrrec a la part. 193 del Pressupo;;t
d'Eixampla vigent, a Josep Llopis i 1\Iartí, la quantitat
dc 1,Soo pt~s., en concepte d'indemnització pel trasllat
dc la indústria que té iustal:lada als baixos de la caRa
Il." 29 del carrertl'Aníbal, qtte ha estat expropiada amh
motiu d~; la urbanització del passeig ascend<:nt dc
::\lontj uïc.
- Donar l'aprovació al compte justificatiu cie 1'aplicació donada a la qua11titat de 1,570 ptes., destinada
a fer-nc pagament de l'impost de dret.-; reals.
- Aprovar el compte de 8,500 ptes., lliurat per l'enginyer dc Camim;, Canals i Ports Frederic Turell i Bolaclcn:s, relatiu als seus honvraris per l'informe cmt·s
sobre l'"xpcdtent i projecte de supressió de pas:;os a
uh·cll dc la Companyia de Ferrocarrils del Non! d'Es·
pattya, i rtplicar la despesa a la part. 124 del Pressupost
d'Eixampla vigent.
-Encarregar, pet; la quantitat de 4,527'96 ptes., que
s'aplicarñ u la. part. 193 del Pressupost d'Eixampla vigent, a Douavt•ntura Donat, l'execució de les obres nece!'.sàrie~ per a completar la pavimentació del pas:-;eig
ccutral de la rambla del Triomf.
,\provar el compte de 8,500 ptes. de l'enginyer <lc
Camins, Canals i Ports Frederic Ruiz i Ben.ito, relatin
als honoraris corresponents a l'iufonne emès sobre l'cxpcuicnl i projecte cle supressió de passos a nivell de la
Com[Hlllyia dc Ferrocarrils del Nord d'E;;pauya, i aplicar la ucspo.:sa a la part. 124 del Pressupost d'Eixampla
Yigcnt.
- :\Iodificar l'acord municipal del L ' de desembre
dc I 'any passat, pel que s'adjudicà e] concurs relatiu
a Ics ohr~s d'arranjament del carrer del FerrocarrH,
.:n el scutit que el carrer a arranjar sigui el de Topcte,
que és paral-lel a aquell, per haYer estat arranjat fa poc,
per mitjà de la contracta de conservació de ferm'i .
· Destinar, amb càrrec a la part. 193 del Pressupost d'Eixampla vigent, la quantitat de 12,000 ptes.,
a la reparació dc la solera de l'emissari del Bogatell,
ubra que es realitzarà per la Companyia del ferrócarril
dc ~I. S. A., i dipositar a la caixa de l'esmentada Companyia la indicada quantitat, per respondre del paga"
ment de ks obres.
- E11teurlre modificat l'acord .cousjsto.rial del 26 de
gener pa!isat, pel 4uat s'adjudicà ~ la societat anònima
Obres i Subministraments Donat, les obres de pavimcntaci.ó del carrer d' Aragé, eutte el vassàtge de Ja
Mel i la plaça del Canonge Rodó, en el sentit que l'~td
jttclicatari s igui Joan Albós i Palau.
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DE POL1TICA SOCIAL

J>i~posar que la Ponència que havia clc' dictaminar
!;Obre l'ls treball~ presentats al Concurs d'IniciatiYes
Socials a qnt· feia referència l'acord del Ple del 29 dc
desembre del H)J3, e~tigui formada en proporció mixta
per tres Couscllers de la Comissió de Política Social, a
desig-nar pc1· la malt'ixu Comi~~ió, i per tres ciuladm1~
ck reconeg-uda capacitat i competència en qüestions sociab , dc 11 i ur<: elecció del Conseller-Regidor cle J>olítica
Social. A q ue~ta Ponèucia efectuarà l'estuçli pre\'i i cliclaminarà sobre els treb:.tlls pre::;eulats sota la Presidència del Conseller-Regidor de Política Social, i farà la
t1 istribució el els prew is corresponents.
- Resoldre que el Negociat de Polltica Social , instal·lat avui a l'edifici de la Borsa Munkipal de Treball ,
sigui no\'aUJcnt traslladat a l'Ajuntament, per tal com
la llorsa i el Nq~ociat compleixen funcions distintes, i
per aduar d'acord amb la Llei de col·locació obrera, 110
é~> :tconscllable ÏJH'olucrar les funcions d'ambdues
oficines.
- Portar a terme l'acord del 20 de gener passat, dc
rl!\'Ïsar els ingressos efectual<; per l'Hotel de Vende,;,
per t<ll que no siguin burlats aqueUs, mermant llur
efectivitat i destinació, i disposar que )[arià c;arcia i
l;utiérn..'z comenci immediatament el treball pel qual
ha estat designat pel Col-legi Pericial Mercantil de Barcelona, a conscqitètlcia dc l'acord esmentat.
- 1\fodiflcant en el que calgui Pacord del 15 lle no\cmbre cid 1933, resoldre q ue l'Alca1tle delegui la l'rcsillt-nl'ia del Consell Local cle Treball de Barcelona cacla
vcg-atla que lw cregu i oportú, la delegació del q ual pod r ia recn ure cl'u na mane1·a prefere nt en el ConscllcrHegillor cle Politica Social, i di ~posar q ue s ig ui el Ne¡.rnt' Ín l dc Volítica 8ocia1 cl'aque~t Ajuntamcnll'orga u ir;mc
ad ministratiu per conducte del qua) eR re laeio11i a mb
nq uesla Cor poració l'expressat Consell Local dc T reball.
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PllOPOSICION S
Furen apnl\'ades les proposicions que s 'insereixen
a continuació, signades pel;; senyors Consellers-Regidors que hi s(ln consig-nats :
Del senyor Antoni Ventós, interessant que per tal
d'adaptar l'horari del personal de Tallers a l'cstablerl
rl'l l\1 i nist.l'ri del Treball, respecte a la jornada legal
dc lt!s quaranta-quatre hores setmanals, s'acordi modificar l'h()rari de treball en el sentit de fi."ar-hi
l'entrada a les ntit del matí i a les catorze de la
tarda, i la sortida, a les dotze i a les divuit, excepció
rctn del t1 is!'abtc, que regirà el s is tema de la setmana
ang-lesa.
Del senyor Ocló Hartado, demanant que s'accedeixi
al que ha c:;tat sol·licitat pel senyor President dc l 'As!'unhlca, perquè passi a prestar sen·ei a les seves prdr~:s el lllarcador de 1'Escorxador General Josep Andreu i Blasi.
Del !:en~·m· Antoni \'eutós, perquè es cedeixi per
un,; dics el Palau de la ~letallúrgia del Parc de Montjuïc, per tal que uns obrers lli puguin muutar una falla
que serà cremada e1 dia 19 de març, a l'aYiuguda de
:'-Iistral.
Del ~enyor Antoni \'entós, expressant el desig que
s'interessi del Govern de la Generalitat de Catalmwa
que, en portar-sc a compliment, segons l'Ordre li'Economia i .\g1 icnltnra del dia 24 d'aquest mes, d D<:crd del ':llinistl·ri d'Indústria i Comerç del 19 del mes
que St>lll, no sig11i alterat l'estat dc dret i de ft:t \'igcnt
rn el ten11c municipal tlc Barcelona, pel que es refereix
:t Ics iu.:;taLiarion~ üc cunduccious elèctriques i auexcs
que tiuguiu el caràcter d' urbaues, tmtt les sitttades
c·n vies públ iques i locals que assorteixin aquests efectes , com Ics de lc>s depemlè ncies municipals, per les
mons alht<l idc!'\, i que aix í mateix s'interessi clcl Cio\'l!rn el e la (;..,neral i tat q uc gestioni del dc 1a República l'aclarime nt rle referència, pel q ue a tnny a l~ar
cdoua, en la forma expressatla.

,.

Assumptes reglamentaris aprov ats
En ''irtut cle la facultat atorgada per la Comissió
2 de febrer del 1934,
les Conselleries rcspccth•cs ban apmvat els assttlllpks de canklcr reglamentari següents :

de Govern l\Innicipal, eu sessió del

CONSELLE RIA
DE SERVEIS Pú BLICS I CONTRACTE S
~EGOCIAT

D'OBRES PúBLIQUES DE FOl\lE.NT

AproYar els comptes següents :
De la Societat General d'Aigües de Barcelona, d'import 1 ,922'5R, 2,831 'ï9, 4,245'55, 7,344'47, g,6o1 '4ï,
22,281
2,028'28, 2,543 '6g, 3,oo6'4o, 5,6ï9'26, g,862'3o
i :?0,952'93 ptes., pel conslllU d'aigua als xalets de comoditat, regatge mitjançant mànegues i carros-bóta,
fonts públiques, Escorxadors públics i edificis mulJÍcipals.
Dc l'Energia Elt:ctrica de Catalunya, d'import pessetes 75'20, 6,281 'So, 87'65 i 6,121 ptes., pel subminislmmeut d'energia per a 1'enllumenat i també força
111otriu a les iustaUacions d'aigu a anomenades de l\Iontcada i La Trinitat.
Dc la Company ia Barcelonesa d'Electricitat, d'import 5t,766'so i s8,323'39 ptes., pel subministrament
dc fl u icl per a l'c11lhunenat públic de l'Interior i dc
le~ dcptudè ncics m unicipals, força motriu i per l'amortització dc Ics installacious.
Dc l'Electricista Catalana, S. A ., d'import 2,244'20,
6X,JSR'I4 i 445 ptes., per les reparacions i conservació
dc l'enllumenat públic i iustal:lació de tres llUDJs el~c
hics al carrer del Nou Betlem.
Dc Dionís :\guelo, d'import 124'78, 64'67, ïO'Bs i
8¡'67 pics., per la instal:lació d'un timbre i modificació dc l'cnllnmcnat d'un dels despatxos de l'Agrupació Tt-cnica dels Edificis ~Iunicipals; un altre, d'elèch ic i un llum dc sobretaula en el despatx dc la Secretaria de l'Alcaldia·; dos timbres elèctrics ec el despatx dc la Presidència de la Comissió de Circulació,
i un aparell d~: tres llums en la Delegació del Districte IX.
nc Rnh·ador Coromina, d'import 250, 375, 310 i
115 ptes., per la in!italiació d'una linia de força per a
<los ventiladors en el Departament de les munyidores
dc l'Escorxador General, sis planxes elèctriques en
el (;rnp Escolar Dolors Monserdà, un timbre d'alarma a l'Oficina de l'agadmia i altres timbres en les
oficines de lc~ Agru pacions cinque11a, sisena i setc11a
del:; Serveis Tècn ics Municipals.
De Josep Sans i Sabaté, cl'import 5.479'92 ptes.,
pels t1·cbatls dc fusteria rcalit7.ats per a Ja confecció
clels armaris i prestatges amb destinació al Negociat
del Deute.

·.w.

CONS ELLERIA
D'URBANITZACió I E IXAMPLA
NHC:OCIA'f D'OBRES PARTICULAR$ DE FOMENT
Atorga•· els permisos següents :
.\ Elionor Nonell, per a can·'iiar l'ampit del terrat
dc la casn n.o 34 del carrer de Premià.
A Josep 1\I.• Pcricas, per a tancar un solar situat
al carrer de Praga, a tm passatge particular i a l'avinguda dc la Verge de l\Iontserrat.
. \ Jaume Payàs, per a constnLir dues cases a un
solar del <:arn.:r d'Igualada.
A Jaume Sistema, per a traslladar un electromotor
dC' la casa 11.0 6r del carrer de la Yerneda a la n. 0 141
del del Clot.
A )(annfactures Caro!, per a traslladar de la casa
11. 0 l i de la Ronda dc la Uni>ersitat a la n.~ 237 del
C'arrer dc la Djpntació, un muntacàrregues accionat
per 1111 clèctromot.or.
:\. la socit>tat anònima Ford :i\Iotor Company, per a
suprimir quatre electromotors i substituir-ne quarant:H;d per altres cinquanta-vuit, a la casa 11. 0 149 de
l'avinguda d'Icària .
t\ Frnncesc Serrauo, per a traslladar una fogaina
amb caldera de la casa lletra C de la rier:¡¡. de l'Escorxador a la 11 . 0 163 de la de Magò1ia . ,
A Joan BanquÉ', per a jus tallar ltil generador cl e
vnpol' a la calia 11.0 64 del carrer de Margarit.
l'er a construir claveguerons : Jaume Pallarola, a
la cas::~ 11. 0 22 del carrer de la Verge de Gràcia ; Josefa
Vilaire, a la 11. 0 u del passatge de Mulet ; Emparança
l\[arrugat, a les n.• r6 i 18 del carrer de Betlem i lJÚmcro 7 del del Camp; .Martí Vallès, a la n. 0 10 del de
Sant Joaquim ; Ricard Obiols, a la 11.0 14 del de la Verge
dc (~ràcia; Marta Tort, a la 11.0 102 del de Laforja;
Josep Parull, a la 11.0 n del de Pedrell; Joaquim Xatarl, a la 11.0 .so del de 1'.-\rgentera; Jaume Gisbert,
a la 11.0 2 dd dc Santa Rosa; Josep Seh·a, a les número:; 24 i 28 del de \"allfogona; Josep Blanch, a la
11. 0 32 del dc l'Oblit; Plàcid Barrera, a la n. 0 87 bis
del de l'A•·t; Maurici Rebés, a un edifici del de Xiprer:;, i Francesc Matarredona, a una casa del d 'Ausoua.
Per a conduir interionnent les aigües de pluja del
terrat al clavegueró, de les cases que a contim1ació
:-óu c:;mentadcs : Josep Selva, a la u .• 24 i 28 del carI er dc Vallfogona ; 1\fartí Vallès, a les 11 .• 8 i lO del
de Sant Joaquim, i Anto11i Carb,ó, a Ja n." 85 del dc
Verdi.
Per a i n ~lal·lar f'lcctromoto1·s : Aut oui BagcH, a la
ca~a H." 72 del carrer d',\ stúries ; Josep Carné, a lu
11. 0 17 del passatge de ~atés; j osep l'ladellorcns, a
la n .0 14 del carrer del Bou (le Sant Pere; Llttfs Vilardeli, a la ll. 0 7 del clc Sant Gabriel ; Rovi ralta i Tol·rcnt , a la 11.0 6 Jel de Balmes; Jaume Raventós, a la
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u.o 14 del dc Trafalgar; Crèdit i Docs de Barcelona,
a la u.• 142 i 146 del dc Marti Vilanova; Francesc
Saludes, a la n. 0 54 del clc Maritia; societat anònima
Establiments de Caslilla, a la n.o 322 de l'avinguda de
les Corts Catalanes, i Fills d'Isidre Baqué, a la n.o 39
del carrer de les Palles.
Per a installar ascensors : Josep Fradera, a la casa
n. 0 179 del <.'arrer eh: l\lunta11er; .\belard Trilla, a la
n. 0 4 de la rambla de Sant Josep; ~Iarià Pidelaserra,
a les u.• 178 i 18o del carrer de Balmes; Joan Vallès,
a la 11.0 153 del d'Urgell, i a 1\Iercè Ventosa, a la número 341 del de Bnlmcs.
Per a. co11stn1ir voravies : Josep Costa, a les cases
¡¡.0 41 del carrer rk Santaló, u.o 19 del del Telègraf,
u.• 145, 155, 188, 2o8, 210 i 212, 171, 214, 2r6 i 187
del de Laforja, una sense uúmero de] del l\Iilanesado
(Vil-la 1Haria). i n. 0 uo del qe les Escoles Pies; Josep
Porta, Francesc Zaragoza, l\Iiquèl BonYef, joaquim
Valls i Andreu Serra, a ks n.• 37, 91, 86, 50 i 56 i 16
del de ).liquel Angcl ; Josep Garrigó, a la n.• So i 82
del de les Tres Torres; Angcl Pons, Enric Font, j osep
.'\breda, Dolors Serra, Jaume Pla, Adolf Coll, }oau
Torroja, Abdon Pedra, Joan Riset i Rosa Amenos, a
diferents cases del dc Mont!;errat Casanovas, entre el
rle la Fo11t de la Mulassa i el de Marí, i les u.• 102 i
104, ros, roq, 107, 48, u na sense número, 119, 57, 99
i Hl, II3, 115 i 1l7.
- Aprovar les relacions i certificacions valoraclrs
relati\~es a les obres de tonstrucció. i reconstrucció dc
les >ora-cies practicadc~ davant les cases que són esmentades : Francesc Molins, a les n.• sr i 53 del carrer de. ~Iontmany i n. 0 72 del de l'Encarnació; Joaquim
Marzo, a la n.o 20 del del Congrés; Josep Calvo, a
la n. 0 xo del passatge de la llfer<.'è; Joan 1\Ialaret, a la
11. 0 4 del carrer de Ja Salut; Miquel Lloveras, a la nitmero 68 del ,11,1ateix carrer¡ Francesc 1,\<Iolins, autorit.
zat per Manuel Avi lés, Anna de Jas Navas, Josep M."
Llovet, Pere Lacasa, Josep Casals, Lluís Tintoré i
:.\Ianuel Comamala, a la n. 0 92 de l'avinguda de Nostra
Dona de l\Ioutserrat, n.o 55, 57 i 59 del carrer dc Pàdua, n. 0 54 de la Yia Laietana, lletra B del carrer dc
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Ja Primavera, n. 0 ll3 del de Badal, u. 0 91 del de Pàdua
i Ull~ sense 11Úmero dc la. Via Laietana. xamfrà al carter Alt de Sant Pere (Escola de l'Art Major de ta
Seda); Joaquim Comar, a la n.• 122 del dc la jota;
Júlia Peipoch, a Ja 11.0 2 del tuateix carrer; Rafael
\'alls, a la n. 0 44 del de Sant Eusebi; l\Iiqucl Llo·
rens, a la n. 0 13 del de la Jota ; Eusebi Bertrand, a la
n.o 132 del de Ganduxcr; }oau Espinosa, a la n. 0 445
del de Sardenya; Antoni i\fal>ei, a la n. 0 8 del de Xuclà, i Octa\~¡ Saltor, a la 11.0 9 del de Pujol.
NEGOCIAT D'OBRES PúBLIQUES D'EIXAMPLA
Aprovat· les relacions i certificacions valorades referents a les obres de construcció i reconstrucció cle Ics
voravies efectuades davant 1cs cases que són esmentades: De la Constructora Saboyana, al Grup E,;colar
Casas i Jové, davant dc l'avinguda de les Corts Catalanes i carrer de Sant Joan de Malta; Joan Olivella i
Saumell, a les n.• 13, ¡ i 9, 8 i 5 de la plaça del Centre,
n. 0 55 del carrer de Blasco de Garay i 11.0 ¡ dc In plaça
del mateix nom, 11.o 221 del carrer de Viladomat, números 23 i 5 del passnig-e de Marimon, u.o 134 del carrer de París, cruïlla amb el 11.0 184 del de Villan'clcl,
u.• 29 del del Parlament, u.o 132 del de Borrell, número 15 del d'Aribau, cruïlla amb e1 n.• 2o7 del dc la
Diputació, n.• 599 i 2.¡7 del de Mallorca, n." 113 del
d'Aribau, n.• 22 i 30 del del Camposagrado, n.• 69 i
ïJ de l'avinguda de ~listral i n.0 179 del carrer de Tamarit; Josep Amargós i Pellicer, a les u.• 120 (136)
del passeig de Garcia Ilcmàndez, n.• 2g6 i 2C)S del carrer de la Independència, u.0 382 del de l\Iallorca, número 175 del de Pujader,;, n. 0 152 del de Sardenya,
u.o 23 del del Do~ dc maig, n. 0 51 del de la Llacuna,
11. 0 173 del de Llull, n. 0 I76 del de \Vad-Ras, 11. 0 38
del de Sant Quintí, n.n 228 del èle Llull, n." 234 del
dc Wad-Ras, 11.0 136 del de LluU i n .0 42 del de Sant
Quintí, n . 0 156 del dc Casp, cruïlla amb el de Sicília
i n.• 4~ del de Sant Quintí; Rosa Miralles, v!dua de
r-.filoro, a la n.• 3o6 del dc la Im1ependència, i .\gusti
Coll, a la 11.0 138 del dc Sepúlveda.

disposicions oficials

En el diari oficial que més a\·aU s'esmenta han aparegut, en les dades c¡ue s'assenyaleu, les insercions
d'interès municipal que hi són relacionades :

BUTLLETt OFI CIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DIA 26 Dl\ I'EBRJ\R. -S ig nifica que duraut el termini
de vuit elies estarà dc manifest, a l 'Assessoria Tècnica
del Departameut dc Circnlació, el plec d(' èomlicions
per a l'adquisició ck deu bicicletes per a l servei de la
Guàrdia Urbana.

DIA r.T DE ~!ARÇ. - Publica uua Ordre circular,
adreçada als Alcaldes de Catalunya, relativa a Ja tra·
mesa d'una relació dc totes les Cooperatives. Mutualitats i Pòsits agricole,; que radiquen o actuen a1s termc·s
municipals respectius.
- Insen.•ix . una providència declarant incursos en
l'obligament d'únic grau diversos deutors per multes
imposades pel Negociat Central.
- Publica llU edicte de les Oficines Municipals del
Districte VI, relacionat amb expedients d'excepció que
iustrueix a clíferents minyouo:;.

...

Noticiari
PQOVElMENTS
UI dia r.r dc març vinent, a les onr,e del matí,
n les Cascs Consistorials, tindrà lloc la subhasta dc les

parades vacants als Mercats que tot seguit sóu 'reiadonats:

Mercat de Sant(¡ Caterina

Lloguer Tlpu5 dc
men•ual subhasta
Pusele~ -Piiselts

LI08lJer Tipu s dt
mensunl subh~st~

Me reat de la Sagrera
Gallina. - El n_.• JO.
Ous. - El n. 0 63.

Pdut/u

8

7

100

9

Fruites i 'lJCI'ri ll'l'('s.- Els 11.• 23, 43, 44, 74

-¡¡;¡;¡¡;¡
250
150
100

10

Els u.• 22, 42, 45, .q6, 47, 48, 49,
so, s.r, 6o, 62, 64 , 6s, 67, 68, 6q, 70, 71,
72, 75, ¡6, 77·

Fruites i "JCTri11res. - Els n.• 8, 101, 105,
ro6, no, 112, n6, II7, 121, 124, 128,
129, lJJ, 134. 137. 139. !40, 144. 145.
147. 475· .
Els n.• n, 12, 102,103,104,107, I08,
109, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 125,
126, 127, lJO, lJl, 132, 138, 141, 142,
!.1J, 146. :!43. 2¡¡, 278, 329, 412, 413,
457, ¡sR, 470, 474, 684, 718, 719.
Cigrons i hl!1'brs.- Els o.• III, 122, 123.
c;a!li11a. - 67, '!l77. 378, Sog.
l'oslisscria. - El n.• 194·
.h·irtl/11. - El n.• 35.3·
El tl.'' Soo. .
Ous. - El u.• 481.
Marisc. - El n. o 6,p .
Plan,es i flors. - Els n.• 674, 675.
Fr11il es i t•c·rrili/'Cs. - El 11.• 161.
.'\ocolo/.a i refrescos. - El n. 0 962 .

Mermt ric la Barcelo1~eta
.\oriceria. - El u.u l73·
Callsalarieria. -El n.• 226.
Bis u.• 210, 225.
Xocolateria í refrescos.- Els n.• 2n, 212.
A 'Viram.- Els u.• 215, 222.
El n.• 230 .
El n.• 213 .
Gallina.- Els u.• 197, 216.
Conser-ves. -Els u.• 235, 333·
Cigrons i hcrbc.ç. - Els n.• 332, 340.
Olis i sabons.- EI n.• 314.
El u.• 2.;2.
Pastisseria.
Fruites i 'Verdures. - El n.• 256.
Embotits. - El n.• 331.

OBJECTES TQOBATS A LA VIA Pú BLICA

13

lJ

250

13
23
22
32

250
500

29

500
500
5Uj
250
300

29

18
lJ

J8
40

14
26
22

,.
~;,

23
20
24
r8

IS
ro
15
16
15
r6

300

soo

6oo

250
450

450
250

450
450
450
450
250
200
250
250
300
200

Mercat de Saus
Ue)?UIIIS

i

C('TI'(lls . -

El n.o 282.

Mercat de Sant Audreu
Fr'llih·s i verd11res.- Els n.• 87, no, 157.
Ml'l'Cat ri e Sarrià
Galli11a. - El n.• 5·

12

200

9

150

Heus nd la relació dels objectes que bau estat trohal« a la via pública durant el mes de febrer, i s'bau
dipositat a la Majordomia :Municipal a disposició dc
l..·s persones que acreditin que n'eren llurs pos~eïdors :
.\bric per a senyora; moneder contenint dos elallers amb dues claus cada un, dos mocadors, un espill
i mctàl·lic-; una cartilla militar a 110111 de Julià Cabrejas; rellotge dc polsera per a senyora; bitllet del Banc
d'Espanya; cartera amb documents a nom de Pere Rc;drigucz; polsera dc metall daurat amb pedres sense
valor; quatre cartes dirigides a l\Iadrid i politja per a
ventilador d'automòbil ; document a nom d'Aleix
Aguilcra; documcut a nom cl'Espetança Colomer; p i;:~
i documcnts de Balbi1ta Foutcuberta ; ploma estilogràfica incompleta i clauer amb sis daus, i j untament amb
Ollue¡;t, u11 altre clauer amb dues claus; politja per a
venti lador d'automòbil i moneder de pell contenint bitnet~ del Banc d'Espanya i metànic, un mocador i U1t
altre mocador de !'cda per al cap; llibretes de segells
dc la societat anònima Labor; bossa per a senyora
~·rmtcnint una clau, un mirall, metàl-lic i un document
a nom d'Emilia EsteYe; paquet de tiretes per a anses
dc bosses; marc per a Jana] d'automòbil; bomba d'imfiar neumàtics; pedres d'àgata i peces metàl~iques;
una llibreta ; jersei per a nena, i passaport a favo1· de
P~;rc Flà,·io i Rodríguez.

PERM ISOS PE R A IN STAL'LAR
APARE LL S IN DUSTRIALS
Ireu" aci les relacions de les demandes de permisos
que, a aquest fi, han estat presentades a l'Ajuntament:
Fills dc Gabriel Julià, sis electromotors i uu mui1tacàrrcgucs a la casa u.• 66 del carrer de Portugal.
Joaquim Juliach, sis electromotors a la casa n. 0 20
clcl carrer tl'Urg'Cll.
L'Espanya Judnslrial, un generador de vapor per a
talcfaçci6 a la casa n.o 1 del C<trrer de 1\funtadas.
1\Iatas i C.n, diversos aparells industrials a la casa
Sl·nse número dels catTers de Guadalajara i Granada.

lm p. cua de Caritat

