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SESSIÓ DE L'AJUNTAMENT
Fou celebrada el dia 27 de desembre, de segona
couYocatòria, essent presidida per l'Excm. Sr. Alcalde, Marquès d'Alella. Els Ultres. Srs. Regidors que
1ú assistiren foren els següents : Olivella, Degollada,
Gabarró, Anglada (S.), Domènech, Anglada (E.), Marial, Dlajot, Bremon, ~onell, Bosch-Labrús, Tusell,
Roure, Matons, Escolà, Casajuana, Barbey, Nadal, CaJJales, Tusquets, Cnpdevila, Duxan, Baró de Vh•er,
Vilaseca, Sabater, Junye11t, Santamaria, Maynés, Cararach, Sansah·ador, Na'\'és, Iglésias, B. de Quirós,
Plaja, Esteve, .Mnssot, Trius, V1za, Bordas i PH1au.
' Hn ella foren presos els acords que seguidament
s'csmeuteu :

DESPATX OFICIAL

,

Fendre esment d'una comunicació del Go\ern civil
atorgaut l'e.""empció de subhasta per a Yerificar obres
de refonna a l'Escorxador general.
- Hagut compte d'una comunicació de l'Alcaldia
sotmetent a la consideració de l'Ajuntament les mesures adoptades sobre Ja circulació d'autobusos pel
Sr. Soler i :\foreu, es Ya resoldre a tenor d'una proposició signada pels Il!tres. Srs. ~Iaynés, Barbey, Santamaria i Viza, que diu : cr.r Que sense que representi nu rc.-concixement directe ni indirecte, total ni
parcial, de l'autorització concedida pel Govern ciYil,
els inspectors dc tracció urbana i els guàrdies urbans
pujaran ·als autobusos per a comproYar constantment
la forma en qu~ prestin servei i per a impedir i demmciar les it1fntccions del permís atorgat pel Govern
civil, aixl com dc les regles de poHcia de circulació,
tenint cura molt ~speciahucut : A) Que no s'expedeixin els tres bitllet~ que corresponen als trajectes e!lpecificats pel tlccrcl dc l 'Alcaldia del 22 de1 corrent,
o !ïia amb clcstiunció a algun dels pobles cap de línia
(Sant J\t,drcu, Hospitalet) o procedents dels dits pobles. R) Que ds passatgers procedents dels susdits
pobles, o que es dirigeixin a ells, no pugin ni baixin
sinó en el punt de parada del Saló de Sant Joan, davant de l'Arc dc Triomf o en el de la pl.aça de la

Unh·ersilat. C) Que els autobusos no circulin per la
ciutat a més velocitat que la penllesa pel Reglament.
= 2." Si en éss~;r requerits el cobrador o conductor
perquè no cometin les infraccions comprovades, no
atenen el requeriment i continuen cometent-les, se']t;
intimidarà a què retirin els autobusos del servei, i si
no ho fessin seran detinguts per desobediència i resistència a l'Autoritat i posats a disposició del Jutjat ,
de guàrdia. L'autobús serà portat al dipòsit municipal pel xofer que els agents de l'autoritat municipal e11 disposin, i en el seu defecte per tUl xofer nmuicipnl. = J.r Dc les infraccions que es cometin i de
les c.lcuúncies a què donin lloc, així com de les incidències que es motivin, a l'objecte d'impedh la seva
continuació, es dolmrà compte a. l'Alcaldia perquè els
castigui amb Ja multa màxima, i a l'Excm. Sr. GoYemnclor civil perquè imposi les multes que procedei..'..:.i i re,·oqui Ja concessió en cas de reincidència. =
4.t Es comunicarà immediatament a l'Excm. Sr. Ministre dc la GO\ er nació, com a superior geràrquic del
Governador i dels Ajuntaments, la història completa
de la concessió Soler i Moreu, fent remarcar les invasions de l'esfera de competència de l'Ajuntament i
la itúracció de les lleis ,¡gents, pregant al referit ~Ii
nistre que dicti les ordres necessàries per a restablir
la plenitud de facultats municipals. = 5·& Es comunicarà els fets ocorreguts a tots els Ajuntaments que
assistiren a la reunió celebrada a Madrid eu el mes d'octubre de 1909 pe1· a acordar la resposta al qüestionari
presentat per I 'Excm. S1·. Ministre de la Governació,
per tal dc determinar les bases fundameut.als d'una
llei regulnclora cle la vida mtmicipal de les graus ciulats. L'"\ lealdia cridarà l'atenció de tots els Aj untaments sobre el fel que, meutre no vingui cap disposició n determinar les dites bases fonamentals, entre
les qnal~ figurnvctt atribucions molt completes en ço
que e~ rc[ercix al règim de circulació eu la ·da pública (cap. 8.11, u. 0 3, lletres B, H, l, n.• 6, 7 i 8),
autoritats dependents del "M inisteri de la Governació,
juntament amb autoritats dependents del Ministeri de
Foment, intervenen amb matèries tan pròpies de la
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jurísdicció municipal com la concessió d'un servei
d'autob1,1sos que, sols en apariència, és un serrei intentrbà. ,
- Donar-sc per assabentat d'una comunicació del
Consulat gruera! de Xile, agraint en nom del poble i
<.!el Gon:m d'aquella República Ja manifestació de
condol dc I 'Ajuntament per la catàstrofe ocorreguda
en aquc11 país i el donatiu de 1o,ooo ptes. que amb
tal motiu 'a acordar trametre per les Yictimes d'aqucn
snccés ; i disposar, atesa la sol-licitud del Còusul esmentat, I 'ingrés de la referida suma al Banc de Xile.

COMISSió DE GOVERN
Jubilar, nmb l'ha,·er passiu que després s'esmenta,
els següents funcionaris :

D. Antoni Cah-et i Soler, mosso de neteja de les
Cascs Consistorials, amb 1,742'50 ptes.
D. Climent Tcjedor del Hoyo, amb 2,400, i don
.\ntoni Lacruz i Pérez, amb 1,544 ptes., guàrdia urbà
auxiliar de la Guàrdia Urbana, respecti\·ament.
J). Ramon Pujadas i Serratosa, D. Juli _\.ltabàs
i D. Carles Alcover i :\renas, amb 3,6oo ptes. ; don
Josep Dc:xeus i Bo,·é i D. Pere Ribas i Pujol, amb
4,333'32 ptes. ; D. Josep :\La Alfons i )Iadrona, amb
4,oSo ptcs. ; D. Josep Duran i Trinxet, amb 3,8oo pessetes, i D. Jacint Laporta i l\Iercadal, amb 3,400 ptes.,
tots ells metges numeraris de terme.
- Ahotmr, des del dia I.' del corrent, la pensió
anual dc 5,000 ptc...,;., per meitat entre D.a Mercè Gibcrt
i l'ujo], com a 'ídua del cap de la Secció de Governació D. Isidre Llord, i els òrfens del causant donya
Carme, D." Roser, D.~ Núria, D. Isidre i D. Jordi
Lloret i Gibet·t; havent d'acabar D. Isidre el cobrament dc la seva part de pensió eu 30 d'abril de 1929,
data en la qual compleix els divujt anys d'edat; passant In part de pensió el 'aquest als altres germans ;
D. Jordi cessarà, a la '·egada, eu el cobrament dc la
seva pensió en 13 d'octubre de 1934, passant igualment aquesta part de pensió a les tres germanes mentre es conservin en estat de solteria; i abonar a la
referida vídua l 'hayer corresponent al mes de novembre proppassat, en el qual Ya morir el seu espòs.
- llagut compte de 1e.~ despeses efectuades per
D.~' Angela Sabater i Miró, amb motiu de la mort de
I 'escorxador de primera classe D. Antoni Cull ell i
Raños i els st·rn~is prestats al mateix durant la seYa
darrera malaltia, abonar a la dita senyora la paga del
mes en què \'a morir el causant i una mensualitat de
~ràcia.

- Inroar l'opoitú expedient de jubilació que sollicita D. Josep Pujol i l\Iallol, guàrdia urbà.
- Conredir a la vídua i fills del primer matrim011i
del que (ou cap de la Secció de Governació D. Isidre
Llo1·et i 1\Ta:;:;ague-r, i en atenció al¡; rellevants serveis
prestats pd mntcix, un socors e..'Ctraordinari, d'import
rs,ooo ptcs., n:me~eut-se la meitat d'aquesta suma a
la vhlua 1).1\ Mc1·cè Gibert, i l'altra meitat s'abonarà
en làmines <lel Dente mUJJicipal i quedarà dipositada
a la caixa d'aquesta Corporació, abonant-se els interessos que dcvenguiu, els quals es pagaran així mnkix a la vídua, en representació dels fills del primer
matrimoni, menors d'edat, i a cada uu d'aquest, donya Carme, D. Isidre, D.• Roser, D. Jordi i D.• ~úria,

se'ls donarà el nombre de títols del Deute municipal
que rcpresl.nti la cinquena part del capital retingut,
quan compleixin In major edat, i èn el cas de morir
algun d'ells abans d'arribar-hi augmentarà la part dels
re~tanls germans 'dc doble ,;ncle que sobreYisquiu.

COMISSió CENTRAL
;\pro,·ar els comptes presentats pel Tribunal de
nens dc Tarragona, relatius a estàncies causade1> pels
menors d'aquesta ciutat as1lats al Reformatori durant
els mesos d'octubre i 11ovembre daner, d'import 12'50
i 7'50 ptcs.
- ~omenar D. Agustí Martí i Hravo porte'T conserge de Tiuèucia.
- Apro,·ar la relació de la direcció de l'Institut
1\Iunicipal cl'IIigienc, justificativa de 1a imersió de la
qum1titat dc 2,000 ptes. que li fou remesa per despeses urgents .
- Remetre a la Direcció de l'In<.titut )[unicipal
d'Higiene la quantitat de 1,000 ptes. que per a despeses urgents figura en el Pressupost.
- ~omenar guàrdies urbans, amb l'ha,·er consignat en Pressupost, D. Andreu :.\Iont i Subirós, don
Francc.-sc \'iclal i Santicsteve, D. Oscar Barrière i Xolla, D. Joaquim .J\Iorale;; i \'alter, D. ~Ianuel Sales i
Pitarc!1, D. \'icens Vidal i );ayarro, D . '.:.\liqucl Codina
i ~Iariscal, D. Joan Pequíu i 1\Ias-Martó, D. l\Iiquel
Marco i Bonich, D. Josep Altafaja i Salvans, don
Claudi Pcdrola, D. Juli Doñate i D. Josep Caballé
i J,ópc7..

- Concedit· a D. Joaquim Mèlia i l\1arcos, guàrdia
urbà, en situació d'excedència, el reingrés en el càrrec.
- Designar, per a cobrir quatre vacants d'escrivent, D. Encla1rl Pcllicer, D . Pere Casas, D. Henuet
Coll i D. Rmnon Batlle.
- àdquirir, mitjançant concurs, una caldera dc
vapor amb destinació al tren de neteja i estufa de
desinfecció de 1'Hospital d'Infecciosos, pel preu de 850
pessetes.

COMISSió D'HISEÏ'-TDA
.\provar la recepció verificada pels illustres senyors
i D. Francesc Tusquets del quiosc
destinat a la Yenda de begudes installat al carrer de
les Corts Catalanes, xamfrà amb el de \ïllarroel, i
que fou adjudicat a D. \·alentí Soler, i tornar a aquest
:;enyor la quantit:tt dc r,ooo ptes. que té constituïdes
en dipòsit a la Caixa municipal.
- Desestimar les ~egiients instàncies :
De D. \'alentí Petit, reclamant contra el pagament
del taló, d'import 50 ptes., relatiu a la casa n. 0 10 del
carrer dc Santa Madrona, i als arbitris sobre anuncis
e11 façana i ús de Yoreres.
De D. Frederic Rlanchs, demanant l'auuHació del
taló referent a un ammci instaJ.Iat eu ltn solar del carrer
ò'Alegrc dc Dn1t, senyalat atnb el u. 0 136.
Dc· D. Josep Costa, soHicitant l'amdJaci6 del taló,
d'import 18 ptcs., relatin a ttn anunci cle 'euda de tel·reny co1locat al carrer de Marina, a l'encreuament amb
el dc l'ujadas.
De D. Joan Scrramia, concessionari del quiosc per
a la Yettda dc be-gudes installat a la plaça del Palau,

n. Josep Gabarró
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inlercss:tnt el caU\ i d'emplaçament del matei.>:. o dc
.l'odnari installat a l'esmentada plaça.
- Tornar a D. Josep Rosta, en representació dc
}). Ceferí Dallestcros, la quantitat de 37 ptes., import
del taló relatiu a l'arbitri sobre ús de \'Oreres i inspecció de passallís corresponent a la finca del carrer
clc Vila i Vilà, n.• 48-6:!.
- Anullar, de conformitat amb el que soUíciten els
interessats que després s'iüd1quen, els següents talons :
Utt, esil:s a nom de D. Bartomeu Roig i Perelló, d'import 25 plcs., relatiu <Jls anuncis coBocats a la façana
dc l'eslabliüJct1t n.• 25 del carrer de MendizabaJ ; ml
altre, a nom dc D. Pasqual Gil, d'import 30 ptes., referent n l'Arbitri sobre ús dc 'oreres, corresponet1t n
Ja casa n.• 97 del cnrrer de Coello, i un altre, a uom
dc la societat Tints i LaYatges Badaroux, S. A., d'import 849 ptcs., per I 'apariament d'un rètol, uns aparadon;, una vela i uns focus iustaHats eu una botiga
del carrer del Comte de l'Asalto.
- Tornar a D. Josep :\I.a Despujol la quantitat de
620 ptcs., la qual va abonar per drets d'entrada d'uua
patent el 'automòbil de petit cilindratge i eu concepte
d'arbitri corresponent al mes de nm:embre, per haYer
renunciat a la concessió de la dita patent abans d'haYcr-la utilitzat.
- Donar dc baixa, eles del 30 de juny de T92T,
l'automòbil D. 6240, a uom de D. josep Simó, per haycr estat trnspassat a Reus el referit carruatge, i
anullar els càrrecs estesos amb posterioritat a la refcridu rlata, d'import 140'25 ptes. cada un d'ells, corrcspol!Cnts al quart trimestre de 1921-22 i primer dc
1922-23·

- J\pro,·m· Ja liquidació del que s'lla recaptat, dtt·
rant el mes de noYembre claner, a les oficines del Negociat <1 'lngressoR en concepte d'arbitri ad-Yalorem
sobre volateria, caça i ous, d'imp01t I,o17'85 ptes., de
les quals conesponeu a l'Ajuntament el ro per 100 eu
concepte de cobrameut, i reintegrar a D. Josep Cuadrcnch, reprcsc'lllaut del concert, la referida suma.

COl\IITSSió DE FOME:t\T
Autoritzar la Catalana de Gas i Electricitat per
amb exempció dc tota classe de drets, onze
escomeses aèrces elèctriques per al proYeimeut d'energia a igual nombre de cases barates que la Cooperati,·a Catalana construeh: als carrers de Guardiola i
Feliu i Rambla de Torras i Bages de la barriada de
Sant .\ndreu.
.
Denegar la instància de D. Domènec }Iacian i
Dagnino, demanant la inslal·lació d'un aparell distribuïdor d'aire comptimit per als neumàtics de bicicletes i automòbils daYant de la casa n.o 229 del canet' de
Provença.
- Aprovar l'aelc de la subhasta per a la COJtstrucció 1lc J 'empedrat dels carrers de ~Milton, Sant Gabriel,
fl::~nt Cri~tòfol , Sant Joaqliim, Canó, Xiquets dc Valls
i Sn ut. Benet, i convertir en definitiva l'adjudicació
provisionnl feta a favor de D. Joan Llobet i Fener
per ln quantitat dc s8,ooo ptes.
,\provar la valoració i plànol de les parceUcs
provinents de les no\•es alineacions de la Rambla dc
Santa Eulàlia, avui Passeig de Fabra i Puig, confiuants amb la façana posterior de les cases que desinstal~nr,
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pr~s s'esmenten : Pua, amb les cases n.• sS i 6o del
carrer dc Burriana, confinant al nord amb les referidc5
cascs, propietat de D.a Rosa Prat, a les quals s'ha
d'ag-regar al .;ud amb el Passeig de Fabra i Pni~, a
l'cst amb Ja parcclla de la mateixa procedència, la
qual correspon a les cases n.• 62 i 64 del dit carrer
rlc Burriana, i a J'oest amb la parceHa adjudicada a
D . .f;uunc ?\adal ; una altra, confinant amb les cases
u.• 62 i 64 del mateix carrer, al nord amb la finca a
la qual s'ha d'agregar a la de propietat de D. Tomàs
Rignal, al sud amb el Passeig de Fabra i .Puig, a
I 'cst mnb la parec Ha dc la mateixa procedència, que
corrc¡;pon a leR cases n.• 66 i 68 dei carrer de Burriana,
i a l'oest amb la parceUa que s'ha d'unir a ]e; cases
n.• 58 i 6o del mateix carrer; una altra, confinant amb
lc:; cascs n.• 66 i 68 del mateix carrer, al nord amb In
finca a la qual s'ha d'agregar, propietat dels hereus
elL D.n Coloma Gaig, al sud amb el Passeig de Fabra
i Puig, a l'est amb la parceHa d'igual procedència,
que correspou a les cascs n.• 70 i 72 del carrer de Rurrinua, i a l'oest amb la parcelJa que s'ha d'unir a les
cases n.• 62 i 64 del mateix carrer; una altra, confinant
nmb k~ cases n.• ;o i 72 del mateix carrer, al nord
amb la finca a la qual s'ba d'agregar, propietat de
D. .\gustí Coll, al sud amb el Pa!lseig dc Fabra i
Puig, a l'est amb la parceUa d'igual procedència, la
qtcal correspon a la casa n. 0 74 del carrer de Burriana,
i a I 'oest amb la parceUa que s'ha d'agregar a }e:;
cascs n.• 66 i 68 del mateix carrer; una altra, amb la
casa n.• 74 del mateix carrer, confinant al 11orcl amb la
finca a la qual s'ba d'agregar, propietat de D. Andreu Barraheig, al sud amb el Passeig de Fabra i Puig,
n l'cst nmb Ja parcella d'igual procedència, la qual
correspon a la casa n.• 76 del carrer de Bm'riana, i a
I 'ocsl amb la parccHa que s'ha d'unir a les cases 11. • 70
i 72 del mnteix carrer; tma altra, confinant amb la
cnsa n.• ¡6 de1 mateix carrer, al nord amb la finca
a la qual s'ha d'agregar, propietat de D. Frederic O!i\'er, al sud amb el Ptlsseig de Fabra i Puig, a l'est
amb la parceHa d'igual procedència, la qual correspon
a la casa i1. 0 78 del carrer de Burriana, i a l'cesl amb
la parccHa que s'ha d'unir a la casa n.• 74 del mateix
carrer; 1111a altra, confinant amb la casa n.• 78 del
mateix carrer, al nord amb la finca a la qual s'ha
d'agregar, propietat dels heTeus de Costa, al sud amb
el Passeig de Fabra i Puig, a l'est amb la parcel~a
d'igual procedència, la qual correspon a la casa u.• ¡1
del carrer dc les Afores, i a l'oest amb la parcella que
s'ha d'unir a la casa u. 0 56 del caner de Burriaua ;
una altra, confinant amb la caSa n.• 71 del carrer de
les Afores, al nord amb la finca a la qual s'ha d'agregar, propietat de D. Joan Gou, al sud amb el Passeig
dc Fabra i Puig, a l'est amb la parceHa de la mateixa
procedència, la qual correspon a la casa de D. Pere
Ri er, i a l'oest amb la parcella que s'ha d'utlÍl' a la
cnsa n.• 78 dC'l carrer dc BmTiaua ; una altra, confinnnt amb la casa i terrenys de D. Pere Riern en el
carrer rle Santa Coloma, al nord amb la finca a la
qual s'ha d'agregar, propietat de D. Pere Riem, al
sud amb el l'as;;eig de Fabra i Puig, a l'est amb el
carrer el e Sau ta Coloma, i a 1'oest amb la parceUa
d'igual procedència que s'ha d'unir a la casa n.• 71
del carrer de les ,\fores; incoar expedient dc declaració dc sobrant dc via pública de les referidc;; parceHes, anunciant-se en el ButlLett OficiaL, per tal que
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en el tcnnini dc trenta dies puguin fer-se les reclamacions que es creguin com·enients; i anunciar, aixi
· mateix, la petició fonnulada per ,D. Josep \ïdal, com
a representant legal dc la seva esposa D." Rosa Prat;
per D. josep Rubió i Romeu, com a mandatari dc
D. Tomàs Rigual ; per D. Lluís 1Iariné, en representació dc la seva esposa hereva de D ... Coloma Gaig;
per D." Concepció Coll ; per D. Andreu Barrabeig; per
D. Frederic Olh•cr; per D." l\fontserrat Costa i Cerdà,
en nom propi i en i11i<;Tès dels altres cohereus de Costa ;
per D. Joan Boi, i per D. J. Riera, per ordre del seu
parc D. l'erc, perqnè, respectivament, els hi sien alienades les parccl·lcs referides.
- Desestimar Ja petició de D. Jero11i Castelló i
Elies, perquè ros admès el preu resultant de la valoració dds terrenys que diu que li foren ocupats per a
l'obertura i urbanització dels carrers de Santaló i MoUus dc Rcy, en la seva confrontació amb la finca llavors de la RC\'a propietat, venuda a D. Josep Torrents
i Capellades cu 15 de març de l'any actual, com a
rebaixa dc la quantitat que li correspon abonar per
exacció de 1'impost dc plus vàlua.
-Publicar, de conformitat amb l'informe emès pel
director clc l'Arxiu Històric de la Ciutat, i aprofitant
gran part dels materials que figuren en l'obra escrita
pels Srs. D. Ramon X. Conms i D. Josep Roca i Roca,
rclali\'a a la història de les vies de la ciutat, mil exemplàrs en Ionna rcduida i sintètica d'una uo\a obra intitulada Nomenclàtor dels carrc1·s de Barcelona, la qual
adapti a 1'estat actual de les inYestigacions històriquf.s
les obres que c11 el segle passat es publicaren referents
a nqnestn matèria, desistint-se de portar a efecte la
publicació íntegra de l'obra dels esme11tats Srs. Comas
i Rocn, rtcordadn en Consistod de 7 de setembre de 1921.
S'oprova una esmena, signada per l'UJtre. Sr. Dom~nech, en el sentit que d nombre d'exemplars a
ú11primir dc l'obra re[erida sia de mil cinc cents en
lloc dc mil.
- Ordcuar a D. Guillem Juncà que, eu el termini
de trenta dies, i prC\'t el cl~sallotjament dels seus moradors, dcrmcixi les tres barraques que existeixen COl.lSlruïdes en el pati situat al carrer de Pizarro, part
posterior d'm1a casa amb façana al carrer de Balboa.

COMISSió D'ESCORXADORS I MERCATS
Posar a di¡;posició de l'Excm. Sr. Alcalde la quantitat de so ptcs. perquè es procedeixi a la construcció
d'un cn1bà isolant i un entarimat i arrebossar una
secció de Ics parets en el despatx i laboratori de la
lno;peccib sanitària del 1\lcrcat de Santa Catarina, per
tal d'evitar la humitat e"n ells existent.

COMISSió DE CULTURA
Declarar desert el concurs per a la provisió d'una
plaça de professora numerària de cattt vacant a l':E!'.cola 1\lnnicipal dc l'v!úsica; i en mèrits de l'apreciació
del 'fribtmal que ha jutjat el referit concurs, nomena1·
Ja Srta. :\ndrcua A. Fornells i Villar, amb caràcter
iulerí 1 per exercir la susdita plaça dmaut dos anys,
amb l'ha,cr anual de 2,700 ptes.
S'apro\·a, també, una esmena, signada pel Sr. Bor-
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dm;, interessant que en lloc de ·dos anys, amb 1'haYer
anual de 2,¡oo ptes., com diu el dictamen, sigui durant el present cnrs i el proper, dintre del qual haurà
de con\·ocar-se un non concurs per a 1a se\'a pro,·isió
definith·a.
- Concedil· permís a D. Joan Pujol per a COllStruir
un pou en el solar n. 0 152 del cru·rer de la Indústria,
011 hi té in~tal·lat 1111 taller d'esculhtra amb pedra marbre i pedra :utificial, amb la condició que l'aigua del
elit pou no s'utilitzi per a beure.
- De:;tiuar la quantitat dc <,soo ptes. per a la publicació del ecus obrer de Barcelona ·fet per l'Iuslib1t
el 'Oricutació professional.
- Obrir un crèdit de 2,ooo ptcs. per tal de donar a
couè:ixcr l'olm1 realitzada a la Colònia escola1· dc Vilamar, establerta a la platja de Calafell.

COMISSió D'EIXAMPLA
Contestar al Jutjat d'Instrucció del districte del
Sud que aquest Ajuntament renuncia a mostrar-se
part en el sumari que instrueix sobre els danys causats
a un banc dc pedra artificial situat al carrer del :,\Iarquès del Duero, · prop de la plaça de Fontrodona.
- Aprovar la relació de despeses de Ja ::\Iajordomia
municipal, relativa als clrds d'inscripció eu el registre d'occident, eleven gats amb motiu de 1'escriptura
de la carta de pagament atorgada pels germans Castelld i Eroquetas, abonant-se la quantitat de 89'55 pcs~etes, import dels referits drets.
- ,\ provor, també, la certificació i 1·elació valorada
del proveïment dc material i treballs re1atius a la consenració de l'arbtalge i jardins de l'Eixampla efectuats per la societat Construccions 1 Serveis, S. A., dumut el mes dc novembre darrer, d 'import_ 25,218'57
pessetes.
- Addicio110r a la co1Jtracta de construcció i conservació de l'asfaltat del carrer de les Corts Catalanes,
entre la plaça dc Tetuan i el carrer de Roger de Llúlia,
1'apariament dc 1'asfaltat del carrer de la Diputació,
sota el pressupost de 8,400 ptes.
- Efectuar els treballs de consolidació i extracció
de pedra en la muntanya de Montjuich, en el punt
conegut per 1\Iorrot, sota el pressupost de 2,000 ptes.
-Procedir a realitzar obres de desmunt en la muntanya dc :.'.Iontjuich, en la part propera al :Morrot, sota
el pressupost òc 2,000 ptes.
- Imposar una multa dc so ptes. a D. Jaume Valls,
per ha\•er realitzat obres en el quart pis de la casa
n. 0 22 del Passeig de la Indústria, desobeint l'ordre
dc suspensió.
- Ordenar a n. Joau Basté, propietari de Ja casa
0
11.
186 del carrer del Fresser, que en el tenni11i de
vuit dies procedeixi a cegar el pou negre construït
sense permís i cxi,;tent eu la rererid~ casa, procedint
nbm1s a la sc,·a ¡1eteja i (]csinfecció.
- Manar, llliljrlllçant 1a societat Vidua d'Emili
Chalaux i C.", R. eu C., aboni la quantitat rle 110 ptes.,
al f<Jcullntin municipal com;sponent qne procedeixi al
trasplantament dc 1'arbre existent daYaJ:Jt de 1'edifici
ocupat per ln referida societat, i atorga1· al Sr. ·webernHtn11, amb la represc11tació que ostenta, la coustntcció d'un passallis, així com l'autorització per a obrir
una porta a l'edifici esmentat.
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- Sense perjudici de 1'ordre comunicada oportunament a D. Eduard Barral, la qual es manté íntegrament, relativa a què practiqués a la casa n.• 2S del
carrer de Ricard les obres prescrites pels firis. 153 i 132
de le::; Ordenances lllll11tcipals, imposar al n:[urit seuyor
la multa de so ptes. per no haver donat compliment
n aquella ordre.
- Imposar, així mateix, a D." Teresa Saforcada,
per no haver derruït la major altura de la casa n.• 59
del carrer de P1·oyença, tal com se li "a manar, la
multa dc so ptes.
- Mantenir íntegrament l'ord1·e éeunUJameut acorrlada, de la part del cobert posterior de la casa 11. 0 r67
del carrer de Bailèu, i imposar a D. Vicens Martínez
la multa dc 50 ptes. per no hm·er douat compliment a
l'esme u ta da ordre.
- Concedir al cap del Negociat d'Obres particulars
i personal D. Ramon dc i\lanresa, al cap del Negociat
d'Obres públiques D. Ricard Romero de Tc·j ada i al
cnp dc Negociat de Contribucions D. Emm Viñoly,
tots ells de la Secció d'Eixampla, des del dia 1.• d'abril
darrer, una gratificació anual igual a l'alorgat!a en la
sessió de l'Ajuntament del dia 20 de l'actual als caps
de Negociat de la Secció de Foment, Srs. ltoiz 1
Bertran.

COMISSió DE CEwl'ENTIRIS

{

Apro,·ar el plànol de dcmilitació del terreny del Cementiri de Sarrià, en la part que confina amb els terrenys de D. Josep :.\lillàs; autoritzant-se l 'exccl·lentíssim Sr. Alcalde per a la SC\'a inscripció, eu nom de
l'Ajuntament.

COMISSió DE BENEFICÈNCIA
Xomeuar per a la Yacanl deixada pel metge de terme D. )[arian Lluis Cosp, el metge d'entrada D. Pere
Sala i Bou, i per aquest càrrec el supernumerari don
Emili Fem{tndéz i Tonemndes.
- Desig11ar definitivament mosso cle Dispensari don
Pacià Molero.
- ConYocar oposicions, entre el perso11al dels Dispeusaris a fi de completar el nombre dc supernumerM·is eu els Dispensal"is d'especialitats, tenint en
compte les disposicions dels arts. 35, 36, 37, 38 i 42
del Reglament del scn·ci d'assistència mèdica ; els
càr1·ccs dc supernumerari yuc l1an de provcir-~e són
els seg-Licnls: una, per ni Dispensari d'Oftalmologia;
dues, pe¡· al d'Oto-rino-lariugolog ia; ducs, per al de
\ïes urinàries, i Sifiliografia i Denoatologia ; dues,
per al dc .Malalties meutals ; dues, per a la Secció de Tocologia, i due$, per a la de Ginecologia de
la Casn de Maternologia ; dues, per a ln Secció de
Puericnltur~. i dues, per al l,.'lboratori dc la pròpia
casa. nis TribtmaJs que jntjarau les oposicions seran
prcsiclib; tots per 1'Excm. Sr. Alcfllde.; essent-ne \-ocals : per a la del càrrec t1 'Oftalmologia, el~ doctors
D. \Ycnceslau J.\Iar!u i D. Igna~i Barraquer ; per al
d'Oto-rino-laringolog ia, els Drs. D. Lluis Torrents i
D. Lluís Suñé i :.\Iedan; per al de "Yies urinàries, Sifiliogmfia i Dermatologin, els mat~ixos que formen el
Tribunal de provisió d'ntl càrrec de metge d'entrada de

l'indicat Dispensari ; per al de Dispensari dc )falalties
mentals, els Drs. D. Pere Ribas i Pujol i D. \YifrEd
Corolcu ; per a I de la Secció de Tocologia i la de Ginecologia, els Drs. D. Josep Bassedas i D. Emili ArdeYol ; per al de Ja Secció de Puericultura, els tlocton;
D. Santiago Garcia i Quintana i Roig Ra\enlós, i per
al del Laboratori, els Dr,;. D. Pere Gonzalez i D. Augel Sin·ent. Les instàncies es presentaran en el Registre general eu el tenuini dc cleu dies des de la publicació cle l'auunei eu el RutlleU Oficial.

COMISSió DE CASES BARATES
AprO\'ar els següents e.xtrems:
r. r Per a contribuir a Ja. solució del problema de
Ja manca d'estatges econòmics i bigièuics diu tro.! dels
límits que la legisladó Yigeut i la relatiYa cscasseclat
de mitj::ms ecouòmics que li imposeu, l'Ajuntament
apellarà simultàuiamcut ttls següents procediments.
ri) Modificació de l'art. liS concordnut dc les Ordenances municipals, a 1'objecte d'augmentar I 'altura
edificable de les cases als carrers de 20 o més 1nelrcs
d'amplada, de conformitat amb les condicion,; que es
fixen cu el dictamen de les Comissious de Foment i
Eixampla.
B) .E;stabliment d'un tipus de caseta higiihtica destinada a substituir les nctua.ls barraques, i coushïlcció per l'Ajuntament d'un cert nombre d'elles que satisfacin les necessitats urgents i serveixin dc model a
les altres. L'Ajuntament es subjectarà, per la construcció de banaques, a les condicions fi..'\:ades eu l'nnex número r, i per als particulars regiran les indicades en
I 'auex n.• 2.
C) CoucessióJ mitjançant coucw·s, d'auxilis a la
constmcció eu alguna de les següents formes : Subvencions reintegrables fins el 30 per roo del cost de
les obres; subvenciouc; o premis a l'edificació, concedits sense obligació dc reintegrament per 1'import no
superior al 20 per roo del cost de les obres, o abonament per determinat tipus de la difer&ncia entre l'inte¡·ès normal del cliuer i el que reudeixirJ els capitals
itnreti:its' en 1'edificació de cases ecouòmiquc~, fins a
un Hmit màxim del 2 per 100 del capital totalment
emprat i per nu teTmini màxim, t-ambé de quaranta
anys. La sub"enció eu les diverses formes abans cousignades s'atorgarà als propietaris de terrenys que
constmeixiu en ells grups d'habitacions higièniques i
econòmiques amb les C011dicions imposades per l'Ajuntament. El concurs es celebrarà immecliatomc11t, i a
tenor de les bases contingudes en l'auex n.• 3·
D) Concessió, mitjançant concurs, de subvencions
reintl"grables a les Cooperatives de construcció que ho
sollicitin fins a un Hulit màxim del 30 per 100 del cost
de les obres, per tal dc contribuir a la construcció de
cases IUJifamiliru·s d'una o ducs plantes, isolades o formant grups. Per a acudir al co11curs caldrà que les Cooperatives estiguin Jegillment constituïdes abans del
dia cu què es presenti aqtteÚ dictamen a l'aprovació
del l\[unicipi. El coucnrs es celebrarà amb subjecció
a les bases de l'anex u. 0 4·
E) Coustrucdó direch per I'Ajuntameut, i sobre
terrenys propis, de cases higièniques i econòmiques eu
les condicious establertes en el present acord i en els
seus ancxos. Els terreuys en què es construeixin les
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cascs :-;'aju~taran a les condicions consignades en l'ane.x
n.• 5· I.c~ oft:rtes plr a la construcció s'hauran d'adaptar a Ics condicions establertes en 1'auex n.• 6.
2. 0 Eu quant comenci la construcció per compte de
l'Ajuntament del primer grup de casetes, es procedirà
a la designació d'ull Patronat encarregat de fiscalitzar
en tols els seus aspectes l'administració dels immobks. J.,a Comissió de Cases Barates proposarà, i 1'Ajuutamenl aprovarà, un reglament per a l'actuació del
Patronat, de conformitat amb les bases consignades en
l'ancx 11.0 7·
Els immobles no podran ésser adminü;trats directament per l'Ajuntament; abans qne es tennini la cons,
trucció del primer grup, l'Ajuntament haurà d'bayer
celebrat. UJ1 concurs per a l'elecció d'm1a persona o entitat qttc ~'lncarrcgui de la dita administració. Les
normes generals del contracte entre l'Ajuntament i la
persona o entitat administradora seran les consignad(;s en 1'anex n.• 4·
En relació amb les despeses a què es refereixen els
extrems B i E, l'Ajuntament podrà acceptar quantitats
en qualitat de préstec reintegrable, de les entitats o
particulars que ,·ulguin cooperar a resoldre el problema de 1'estatge, ja sia de la seva dependència, ja sia
amb caràcter general. Per a reglamentar aquesta participació es fixarà el tipus unitari del ,-alor de cada
e~tatgc, i aquelles entitats o particular~ que contribueixen en préstecs amb una quantitat equiYalent al
so per 100 d'un o més d'ells, podran designa1· la persona o persones que hagin d'ocupar-les, mentre no
disposin aquestes d'una renda superior al dècuple del
lloguer de 1'habitació.
L'AjnnlamcJlt no abonarà per aquests préstecs un
illterès superior al 3 per 100.
3.• Des que COllJenci a funcionar el Patro11at eucarregat dc fiscalib.ar l'administració de les cases barates, a tenor dc l'extrem 2 . 0 , els cabals que en concepte de reinlcgrn111cnt dc subvenció, cobro de lloguers,
mt1ltcs i qualsevulla d'altres, previstos en els anexos
del dictamen o eventuals, s'invertiran en un compte especial que administrarà el Patronat, i els productes dels

quals es destinaran exclusivament a intensificar i millorar l'obra de l'habitació econòmica, mitjançant un
pressupost anual que formarà la Comissió de Cases
Barates i aprovarà l'Ajuntament al mateix temps que
el seu Pressupost ordinari. Ko obstant, el primer
d'aquests pressupostos especials no es formarà fins
després dc transcorregut els dos e._...¡:ercicis immediatament següents a aquell en què es termini el primer
grup clc cases, a fi que s'acmnulin sobra11ts del compte
especial amb qnè nodrir el primer pressupost.
4·L La Comissió de Cases Barates, en formular la
proposta de sub~encions, presentarà a 1'Ajuntame11t
u u projecte detallat de conveni amb cada propietari,
desenrotllant les bascs del present dictamen i adaptant-les a les círcUlustàucies especials de cada ca.s,
dintre dds principis generals establerts aquí.
Els m1exos a què es refereixen els anteriors acords
varen ésser apro,·ats amb diferents esmenes, i es publiqueu tal com ,·aren queda1· redactats definitivament
en un altre lloc d'aquest número.

PROPOSICIO~S

Foren apro\'ades les següents, signades pels illustres Srs. Regidors que scguillament s'esmenten :
Dels Srs. \ïza, .Massot, Plaja i Blajot, perquè, seguint l'antic coslmn i tradició, una representació de
l'Ajnntament assisteixi a la festa religiosa que, en
honor dc Sant Seba!'.tià, es celebrarà el dia 20 de gener
a Ja parròquia dels Sants Just i Pastor, i que es snbYencioni Ja referida festa amb 200 ptes.
S'aprova, d'aquesta proposició, la part que fa referència a la subve11ci6, ja que el que resta va ésser
apt·o,·at. C'll ltlla altra sessió. També s'aprova l 'h1formc
tle ~a l'omi!'!sió el 'Hise11da assenyalant la COlJsig-,,ació.
- Dels Srs. Barbey, Esteve i Sa11tmnaria perquè
es concedeixi una pròrroga d'un mes al ]tuat que ha
de falla1· el concurs cle projecte per a Ja construcció
del Teatre de la Ciutat, per tal de no baYer-li estat
possible encara realitzar la seva tasca.

ADVGRT!MilNT. -.En l'acord publicat en et u.o z.¡, relatiu a la provisió del3 càrrecs d'aux!lar de la Cuàrdia Urbana, per error involuntari es va
deiJ<ar de consignar el nomenament dc D. Bnrlomeu Florit i Vidal per un d~s referits càrrecs.

JUNTA lv1UNICIP AL
Va cekbrar-sc, de segona conyocatòria, el dia 22
del present mes.
Fou presiclida per l'nitre. Sr. Tine·nt d'Alcalde clou
llonanmlura Plnjn, i ,·aren assistit--hi els vocals scgüe11ts:
Jl.ltres. Srs. Rqtidors : Olivella, Degollada, Gabarró, Anglacla (S.), Domènccl1, Anglada (E.), 'Marial,
TIIajol, No11ell, Tuscll, Roure, Matons, Escolà, Casaj uana, Nadal, Cnnales, Tusquets, Capde,·ila, Dlll"UJJ,
Vilaseca, Sabater, Santamaria, Maynés, Cararacl1, ~a
Yés, n. dc Quirós, Plaja, EsteYe, :.\!assot, Trius, Viza,
Pa1au i Batlle.
Illtre~. Sr~. Yocals associats : Bernat, Bertran, Bustc>us, Canals, Colom, Cu<~llras, EsteYe, Gandol, Gómez,

Herèdin, Lorens, Pla, Raiegar, Roca, Torres, TorrescasUlla i Vergés.
En ella es ral i ficaren els següents acords de 1'Ajuntament, pre~os en el present any :
Del 15 dc març, augmelJf:ant en u1l 15 per roo el
preu tlc-1 11ogucr de la casa q11e ocupa 1'Escola del
carrer de Catalunya, u .0 J8, abonant-se des del dia r.•
tlcl corrent any In quantitat de 2,070 ptes., eu lloc dc
t ,Soo.

- Del 20 de març, augmentant el preu del lloguer
de la casa on està insla1lada una Escola nacional, número 295 del t'arrcr dè la Diputació, abonant-se des
del dia ¡.r d'octubre darrer Ja quantitat dc 4,200 ptcs.
anual~, cu lloc dc t,Soo.
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- Del 29 de març, perquè, eu "irtut d'haYer practicat obres que milloren el local que ocupa l'Escola de
nenes installada al carrer de Cervantes, 11.0 r, s'aboni
al propietari del referit immoble, o al seu apoderat
D. Lleouard Joan, la suma anual de 2.430 ptes. pel
lloguer del mateix, des del dia r.• del corrent any.
- Del 29 de març, acordant satisfer la suma anual
de 7,920 plcs. pd lloguer del pis principal de la casa
n. 0 r del carrer del Pi, en la qual hi ha instal·lacln
lll\3 Escola 11acional, des del dia r .r de gene¡· del corrent any.
- Del r9 d'abr il, perquè eu endavant, i des del
clin. r." de 1'actual, s'abo11i la quantitat de r,8oo ptes.
per l'arrcudament dels local s de Ja casa 11.0 19 dc la
Ronda dc Ra nt Antoni, destinats als fi.us culturals disposats pel testador D. Fmncesc Martorell.
- Del 19 d'abril, augmentant en u n rs per roo, des
del dia r.r del mateix mes, el preu de l'arrendament
dels baixos de la casa lleha P del carrer de Balboa,
en la qual hi ha installada una Escola nacional, abonant-se al propietari D. Josep Magret el preu anual
de 2,356'so ptes.
-Del 3 de maig, aprovant el nou contracte d'arrend:uuent celebrat entre el propietari de la casa n. 0 259
del carrer de Dos de -:\[aig, en la qual hi existeix uua
Escola nacional, i la Delegació règia, abonant-se a don
:Miquel Blart, des del dia r.• de gener, la suma anual
de J ,500 ptes. pel lloguer de la referida casa, i a la
mestressa D ... :.'llaria Garcia l'equiYalència per casa-habitació.
- Del 15 dc maig, augmentant en un 15 per roo
el pren del lloguer de la casa lletra F del carrer del
Fresser, cu la qual hi ha iustaHada una Escola nacional de nen s i habitació pel mestre, abonant-se, en conseqüència, al propietari D. F rancesc Amigó, des del
elia 1. r dc maig , el preu anual de 2,2o8 p tes.
- Del 7 de juny, atorgant a la notable artil'lta
D." Mercè Abell a la subvenció de 2,ooo ptes.. anual:;
que, pc1· acord consistorial, es yau concedir al mala·
guanyat. D. F.rmengol Goula.
- Del t4 de j l11ly, concedint a la Reial Acadl:mia
de Ciències i Art s la remuneració de ro,ooo pts. at1uals,
en lloc de les 7,000 con\'ingudes, per a la conservació
dels sern:is de l'horari i de l'astronòmic.
- Del 1:2 de juliol, augmentant en un rs per too
el preu de l'arrendament de la casa n.o 57 del carrer
del Comte de I' Asalto, en la qual hi ba instaUacla u na
Escola nacional graduada, abonant-se des del dia x.r
de l'actunl, a D." .Mercè Casajemas, ddua de Llopi._,
la quantitat dc 2,4 T5 ptcs. anuals per l'arrendament
del pis principal, i 2,8ç)S ptes. pel del primer pis.
- Del 18 <l'octubre, perquè des del dia t.r del mateix Jues s 'aboni al propietari de la casa u.o 18 del
,carrer d'Astúries, en la qual hi ha iustallada n11a Escola uncional tle nenes i hab itació per la mestressa,
el preu dc 6,ooo p lcs. eu con.c epte de lloguer.·
- Del 25 d'octubre, douant-sè per assabentat. del
contracte d 'arrendament dc la casa n.o 37 del cnnc·r
de l'uigct celebrat entre el senyor Delegat regi i la
propietària <le l'immoble D." Concepció Vnll boua, per
n inslnl·lnr LU el 1·cferit local tres Escoles naciouals i
apro\'ar el dit contract~, en \'Írt ut del qual :_;'abonarà
cu couc:eplc dc lloguer Ja quantitat de 7,500 ptes. des
1lcl dia r.r del corrent mes.
- Del 8 de novembre, perquè, ateses les mi11ores

efectuades (;11 la finca, s'augmenti en 1,000 ptes. anuals
el preu de l'arrendament de la casa n.0 5 del carrer de
Castanys, cu la qual hi ha iustaRades dues Escoles
nacionals, abonant-se, pe1· tant, en endavant, i des
clcl dia r.• d'octubre, el preu de 4,000 ptes.
- Del 22 de novembJ'e, aug¡ueutant en un 15 per
100 el preu de l'aneudament de les cases 11.0 ¡6 del
carrer de Mariau Cubí i 11.0 46 del de Tapioles, on hi
ha inslaHadcs Escoles :naciouals, des del dia 1.r d'octubre i ¡,•· dc juny, respect1vame11t.
- Del 20 cic setembre, aprovant la pòlissa-contracte
dc l' ~llC1'g'ia l¡Jèctrica de Catalunya, pel term ini ac
cinc anys, que acabaran al 20 de setem bre de 19.1!7,
per al proveïment (l'energia elèctdca amb destinació
a l'estació cleYat.òria dc les aigües La Trinitat, a raó
de o'r8 ples. quilo\•al els primeTS 20,000, i o'o8 ptes.
quilon1t els restants, amb la condició acceptada per
la Companyia dc no cam·iar el preu de 1'enllumenat.gc
dnraut Ja dgèucia del contracte, i entenent-se que
aquest entra en 'igot pel que respecta al corrent au,>
cc:onòmi<'.
- Del 15 dc no,·embre, aprm·aut el plec de conrlidons per a contractar, m1tjanc;ant concurs, el servei
d'auto-camions amb conductor pel transport de cadà·
ycrs des del dipòsit a l'interior del Cementiri del SO.,
pel tipus de 24,667'50 ptes. anuals.
- Del 20 de març, perquè es procedeixi a les sub·
bastes per a J'mTcudameut , pel termini de deu any,;,
dels quioscos instaJ.Iats, un al Passeig de Ja Dua11a,
ela, ant tlc l'estació de Fruuc;a, sots el t ipus de 400 ptes.
mensuals; un al t.rc~, a Ja plaça del Palau, ~ols el mateix tipus; un altre, a la plaça de la Pau, prop del
Passeig dc Colom, sot s igual tipus, i un alhe, al carrer del l\Inrq n (·~ del D uc1·o, enfront del teatre E:-;panyol, sots el tipus, tam bt':, de 400 p tes. mensuals.
- Del 29 de març, perqttè es Yerifiquin les sublla:ltes per a 1'an enclamcnt, pel termini de dett a nys,
dels quio~cos seg-üents : el de model de primera classe,
installat a la Rambla del~ Capub.-ins, davant del teatre
del T,iccu, sots el tipus de 333'35 ptes. mensuals; el
situat n la Rambla dels Estudis, eufro11t del carrer
de Ja Canuda, sots igual tipus, i l'emplaçat a la Ram·
bla de Sant Josep, davant del carrer de l'Ho;;pital,
:;ots el mateix tipus de 333 '35 ptes. mensuals.
- Del 2r dc juny, accedint a ço que té demanat
D. Ramon Tran! i Ballart, equiparant-se-li el lloc número 1,095 del Mercat de Sant Josep, del qual n'és
concessionari, a l'igual que el de la majOiia de les
bnnaqucs installadcs al mateix departament, o sia la
quantitat dc 30 pt.es. en comptes de 63 ptes. que eu
l'actua lila t. paga.
- Del 21 dc juny, accedint, també, a què ~·equipari
a D . .}o:¡quim \'idal i Guillem el llogue¡· mensual del:;
llocs n.• 1053 i 1054 b is del Mercat de Saut Josep a
l'igual que el de In majoda de les baJTaques encla\ a·
des al mateix depa rtament, o sia la quantitat dc 40
pcssdes pel n.0 1053, i 30 per l'altre.
- Dd 23 d'agost, concedint autorització a D." Do·
]Ors CnmpF~ i Torres per a destinar a la vemla dc carn
dc moltó el lloc n.• 157 del Mercat d 'Hosta.franchs, mitjançant el pagament de 300 ptes.
- Del 23 dc novembre, referent als comptes municipals rend its durant l'e..xercici 1921-2:2.
S'aconla nomenar una junta de \'ocals, fonnada pel.;
Illtrcs. Srs. Colom, Gómez, Torrescasana, Sabat&, Viza
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i Santamaria, per tal que re>isin i emetin dictamen
sobre els referits comptes.
- Del 15 de noYembre de 1922, aprm·aut el Pressupost extraordinari formulat en mèrits de ço que disposa la R. O. del Ministeri de la Governació de 27 de
juny de 1922, el qual, així que sia aprovat per la Superioritat, el publicarem fntegrauJent.
- Del 4 d'octubre darrer, perquè s'aboni als hereus
del qui fou arquitecte municipal D. Pere Falqués i
Urpí, D. Pere i D.• Eulàlia Falqués, la quantitat de
35,636'76 ples., que la Junta de caps, eu informe de 7

dc juny, ha cnt~s que se'ls ha d'abonar eu concepte
d'honoraris pel passatge-encreuament que en sou din
rcdnctà el difunt facultatiu .
- Del 4 d'octubre, aproYant el plec de condicions
i pre~·supost relatiu a la conse~,·ació durant cinc anys
de 1'enquitranat existent al Passeig de Gràcia i plaça
dc Catalunya, i en virtut. dels mateixos i sots el tipus
ue 174,050'34 ptes., treure a subhasta les esmentades
obres, entenent-sc prorrogada l'actual contracta de conser\'ació U.'enquitrauat d'obres públiqrtes fins a Ja data
en què sia adjndicat el JlOU contracte.

COMISSIÓ DE GOVERN
Hcu's ací els assumptes resolts per l'.AJcaldia, a
proposta d'aquesta Comissió, eu junta celebrada el
din r4 del present mes de desembre :

SECCió DE
~EGOCTAT

GOVER.J.~ACió

DE CULTURA

Donar per aprovats els següents comptes :
Dos, de D. Francesc Puig i Alfonso, relatius al
subministre dc llibres amb destinació a l'Escola de
Mar i a la Biblioteca de la Comissió, d'import, respectivamcut, 86r'8s i 90 ptes.
Tres, dc In raó social Construccions Oliva Mallol,
per obre!' de rdorma i consolidació practicacles a la
Casa dc l'Anliaca, destinada a Arxiu Històric, durant
els mesos U.e maig, juuy i juliol últims, d'import, en
junt, 42,6o6' r2 ptes.
De D. Jacint. Cuyàs, d'import 837'90 ptes., per obres
de ferreria i serralleria efectuades a la Casa de l'At··
diaca.
Vint, preseutades per D. Joan Truñó, referenls a
la construcció dc tres pa,e:11ons a l'aire lliure al Parc
del Guinardó, corresponents al mes d'octnb1·e, d'import total 38,792'29 ptes.
- AproYar les dues relacions presentades per clou
Francesc Marimon, referents al quareutè mesurauJent
de les obres de coustrucció de 1'Escola l\Iunici pal de
~fúsica, l'un:~, i als preus revi~ts del susdit mesurament l'alt.ra, d'import 71,395'90 i r,ssB'ss ptes., respec·
ti ,·ament.

:-JEGOCINf D'IIIGIENE I BENEFICÈNCIA
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Atorg:u qninze dies dc 11icèucia als metges don
Antoni Riera i Sdlén i D. Antoni Riera i Cercós.
- Aprovar els comptes seg,Üettts:
Un, clc l'Asil <lel Bott Pastor, relatiu a les esta{)es
dc 11enes en ell durant el mes de no>em bre últim,
d'import 5,661 112 ptcs.
Un altre, <lc 6,975'6o ptes., referent a les estades
de neus a 1',\sil Durau, durant el proppassat mes de
novcm bre.

Tres, d'import 67,302':!0, 131.402'58 i 175,950'79 pessetes, respectivament, presentats pel Foment d'Obres
i Construccions, relatius al servei de neteja i conser·
vació de clavegueres de 1'Interior, i J:el·isió de preus
de les contractes de la neteja pública de l'Interior i
Eixampla durant el mes de no•embt·e.
Un, preseijtat per D. Josep Galtés, d'import 2,797'44
pessetes, pel subminisb·e de bons per a les festes ma·
jon; de les batTiades del Poble Sec, Sagrera 1 Sant
.i'llartL
CEMENTIRIS
Autoritzar D. Ca1·les Vellino i Rocb per adquirir
el solar arc-cova n. 0 132 de la via de San Se·yer, agrupació tcrcern del Cementiri del SO.
- <.'oucecliJ· la retrocessió del dret funerari sobre
l'llipogc..u colttmbari B, dc classe ciuqttelta, ossari, tlÚ·
mero 592I de ln via de Santa Eulàlia, agrupació tercera del Cemeuliri del SO., a favor de D. Josep Cervantes i Cerer.
- Donar pcrlllís a D. Francesc Buscà i Brocosa
per collocar una làpida amb sòcol que comprèn els
nínxols n.• 216 ossari i 215 de pis segon, de l'interior,
centre, illa primera, departament primer del Cementiri de l'E.
- Atorgar penu{s a D. Lluís Creus i Benguerel
per collocar una làpida amb sòcol que comprèn els
nínxols n.• 164 i 165 de pisos segon i primer, amb
O!;sari, respecth·ameut, de l'interior, cenhe, illa se·
gona, departament primer del Cementiri de l'E.
- Aprovar la certificació i relació YalOI·ada, d'import 278,821 '30 ptcs., cinquè lliurauJent d'obres realitzades eles del x.r d'agost al 3r d'octubxe últim, al Cementiri del RO., per la societat Material i Obres, S. A.

SECCió D'HISENDA
NEGOC:I AT D'INGRESSOS
Hagut compte de les demandes presentades, interessant el corresponent permí~ per a l'ocupació i ''enela en la vin p(tblica, at01·gar els que tot seguit s'es·
mentcu:

G A S ET A M UN I CI P A L
A D. Emilià Sugrañes, una patent de primera classe per a ,·cudre eu el districte ITT durant el present
exercici.
Per a 'cndrc fruita ¡:eca : _-\ D. Fraucegc Castillo,
dc~ del r.r dc desembre al 31 de març, a la barriada
dc Sarrià, i a D. Jaume SisquelJa, durant el segon
semestre, enfront de la casa 11.0 23 del carrer de San~.
A D. Josep Aragó, per a >endre cafè amb llet en
rarrctó, dumnt. el segon semestre, a 1'angle- dc la Ronda de Sant ..:\u toni i carrer de Ponent.
Pc1· a YCI!tlre melOil!\ 1 des del ¡5 de desembre al 15
dc ge11er: 1\ D. Josep Pich, a la Ronda de Sant Antoni, al lloc anomenat Pes de la Pa11a; a D. Joan Salfa,
al r:1rrcr rlc Ja Creu Coberta, davant del ci11ema Bolleme; a D. Eugeni Garria, al carrer del l\Iarqul:s del
Duero, a 1'indret rlel teatre Còmic; a D. Vicè11s Virtòria, a la Rouda dc Sant Pau, daYant del bar I.<t
l'ansa, i a D. Ramon Pérez, a la Ronda de Sant An·
lo ui, a l'aug-lc del caner de Ponent.
A D.• .:\Iaria Ortega, pu a veudt·e me1ou¡;, durant
d tnc;; d<' rlcscmbre, a la conflut:ncia de la Ronda dc
Sant Pau i carrer de Campo Sagrado.
Per a exhibir mo~tres, durant els 111esos de dc~em
hrc, gcm·r i-febrer: .\ D. Jaume Camps, al carrer de
Ro:;¡;dJó, n. 0 1So ¡ a D. 1guasi Bach, al caner de Pro,·cnça, 11. 0 184, i a D. Josep Josa, al carrer de Còrccga, 11.0 2ïJ.
També per a exhibir mostres, durant els me!io~ d'octubre, novembre i desembre, a D. Josep Urgellès, al
carrer clc Provença, n. 0 240.
- Reintegrar a D. Joan B."- Vidal, Ja suma de 30
pe~sctc~, dipositades prèviament en concepte de drLts
clc penuís pc1· a ycndre melons a la confluència de la
placda ck Sant Pau i carret· de Yila i Yilà, el qual
li hn estat clcucgat.
- Concedir a n. Francesc Martínez i Càrnbe el
pcrm{,; definitiu per a l'emplaçruneut del quiosc 1le
tc·rccra dnsse, el qual fou traslladat uns dos metre~
del primitiu lloc amb motiu dc les obres d'ampliació
rlel hnixnclor del Passeig- de Gràcia.
\pro,·ar el compte presentat per D. Fraucesc
Oli,·ercs, d'import ¡,669'03 ptes., relatin a la con5trucció el 'u un o firi na recaptadora en la Hnia fiscal del Tibidabo, n In carretera de Sant Cugat.
- Donar dc baixa el dipòsit domèstic que per a
di,erscs e~p(·cics tcuia concedit a la casa 11.0 5 del cm·rer del Colom D. Francesc Font.

COMISSió D'ESCORXADORS I 1IERCATS
Atorgar, a fayor dels senyors que e:; diran, el traspàs en vida dels llocs de \'endre dels .Me1·cats que també
s'cxpre5scn : .,\ D ... l\Iaria Ruiz i 21Ias, D. Josep ~fa~th1
i Sin·cnt, D." l\Iada Rosa i Prats, J). Doml:uec Aclcll
i .\ rag-onès i D. France¡;c Ala hedra i Farrerons, els númc·ros ro42, 165, 44 t i 442, 965, i 267, del Mercat dc
S;mt Josep, rc;;pccti\'ameut ¡ a n. Josep Claramunt i
I'nll:tdl•c;, el 11. 0 x64 del dc Sant Antoni, i D. Jo!'ep Ttl·
glmla i Plann, els n.• 155 i 156 del del Clot.
- 1\tcsa la instància presentada per n.o Augela
Niclo i Cla\cll, interessant la concessió al seu {il\-or dd
lloc n.• n6S clel l\.If'rcat de Snnt Josep, atorgar-li dc
conformitat.
:\ utoritzar D. Josep Tesau, D.n. Agustina Pa bisa

DE
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i Farret, D. Bon:l\eutura Mirosa i D.• Teresa Fernancicz, perquè puguin realitzar obres eu els llocs u.• 1239
i 1~40 del ~!creat de Sant Josep, n. 0 430 del de la Concepció, n.o 304 del de la Llibertat i 11.0 384 del mateix
::llLTcat, rc:;pectivamcut.
- Canviar del lloc n.0 1052 del :Mercat de Sant Josep l'article coloms pel;; de volateria, caça i ous, pels
quals haurà de subhastar-::e.
- C~tuviar, així mateix, l'article OUS pels de grallS
i llegums, pels quals haurà de subhastar-se, del lloc
n." roSo bis dc l'esmentat Mercat de Sant Josep.
- A provnr Ja relació valorada presentada per don
Bonm·euturn Calvet, xelativa als treballs generals efectuat:; per a Ja construcció dels nous sostres per a cobrir el pati central del Mercat dc Santa Catarina, I 'import dc la qual, induïda la indemnització al personal
facultatiu, ascendeix a 81,¡86'27 ptes.

~EGOCJ.\T

DE PRESSUPOSTOS I PROPIET,\TS

Donar 1'aproYarió als set comptes, d'import, en
junt, l5,ï.;6'83 ptes., inclosa la iudemnit7.ació al personal facultatiu, re[erC'llts a les obre!i de reparació i
reforma C:Íl'Ctuadcs a les Cases Consistorial& pels senyors ,\. R:wcntós i fills i D. Francesc ~Iarimon.

SECCIO DE FO:MENT

Vistes lc!'. instàncies presentades interessant l'autoril;,ació per a realitzar obyes i instaUacions iudustrinls,
atorgar els segiieuts permisos :
A D. V icens Toda, per cottstruir una casa eu .una
fittca del Passeig Uni>ersal.
ú D. Casimir Vicens, per ampliar un pis de la casa
n. 0 ¡2 del carrer dels TaJJers.
·\ D. Isidre Garcia, per construir una casa i la parel <lc tanca en u na finca els da ra uts de la qual donen
n unn plaça i al carrer n. 0 2 B de la barriada de can
Bar6.
.\ D. 'Miquel Font, per construir un pi,; en una finca
la Inçana dc la qual dóna als carrers de Don Joan i
Pern•nir.
A D. Jaume Bartt·us, per construir una casa i una
paret dc lanca en una finca del Passeig Xacional.
A D.• ;'lfercè Font, per practicar obres d'addició i
iutetiors a la ca!la 11.0 26 del carrer de Guillem TeU.
.\ D. Fr:mccsc 1\Iarct-, per construir una cambra per
a dipòsits d'aigua a la casa n. 0 I I del carrer de Botell.
A D. Anlotli :Meléndez, D. Jaume 0liYa1 D. Batista
Ycntur:t i n. Cebrià Boadella, per practicar obres iuleriors a les case; n.o 3 del cauer d'Al>arez, n. 0 34 de
la plaça del Mercadal, n. 0 r¡ del carrer dc Sant Oleguer
i n.Q 4 del del Snbaíeret, 1·cspectixament.
i\ D ..Rmnou Escolà, per coHocar 1.m aplacat dc marbre, un rètol i dos focus elèctrics a la casa 11. 0 38 del
cnner dc Ricgo.
·\ T>. T.htls Sofias, per construir una casa en un terreny emplaçnt al c~trrcr de Montserrat de Casanovas.
\ D . .Artur Por1í, per pintar la façana de la ca~a
u.o sr de !'.\vinguda de la República A_rgentina.
.\ D. Pere Aspa, per remoure terres i efectuar

I
GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA
l'obertura dels fonaments del solar lletra P, del carrer del :\!estre Dalmau (Horta).
A D. Rafael .Morató, per canYiar l'ampit a set balcons de la casa n. 0 14 de Ja plaça de Santa Anna.
A D. Josep Collado, per constnúr una casa en una
finca emplaçada en la prolongació del carrer de Sardenya.
A D. SalYador Roselló, per collocar una porta de
ferro a la casa n.• 497 del carrer de les Corts Catalanes.
A D. I.,.luís Pàmias, per practicar ob1·es interiors a
la casa n.• 23 del carrer de Sant Rafael.
A D. Josep M."' Balasch, per practicar·una porta dc
tanca en una finca els davants de la qual donen al carrer de Sant Benet (Gràcia).
A D. Vicens Aragoul>s, per arrebossa1· les façanes
tle la cnsa n.n 36 dd carrer de Masens i n. 0 56 del de
.Marlí.
:\ D. Josep Gaspar, per conslnúr una paret de tanca
definith·a en un terreny el dannt del qual dóna al
carrer de la Verona (Horta).
,\ D. \'iccns .\ragonès, per practicaT obres interiors
a la casa u.• 96 del carrer de Sant Sahador.
A D. Snhador Daura, per reprunr el terrat dc Ja
casa n.• JI del carrer de l'Arc del Teatré.
A D.• Maria Cañamàs, per practicar obres dc reforma a la façruta de la casa senyalada amb el n.• 5
de:l carrer de Sant Pau.
A D. Miquel Izard, per reformar les -voteres i arrebossar la façana dc la vi!Ja Patt, la façana de la qual
dóna als carrers de Santa Anna i Joan Sardà (Sarrià).
A D. Manuel Comamala, per practicar obres d'addició en una finca emplaçada als carrers del Roser i
Poma ret (Sarrià).
A D. Juli Galve, per practicar obres d'addició a la
casa lt.• r7 i 19 uel can.·cr de Jaume Piquer (Sarrià).
A D. Josep Drillas, per practicar obres d'addició en
una propietat la façana de la qual dóna al carrer del
Bon Repòs (Sarrià).
A D." Caritat 1'allada, per construir un pou hlouras
i un altre dc filtració en una :finca dels caners de Gironella Altn i Àng-el Gttimerà (Sarrià).
A D. Antoni Fisas, per construir un pou l\Iouras
en una finca els clavants de la qual doneu al calTer de
Cuyà.o; (Sarrià).
A D. BonaYenlura Llansaua, per constntir un passallís daYant de la casa n. 0 10 del carrer de Badalona.
A D. CasiJnir Torrenlo;, D. Enric 1\Iolins, D.a Rosa
\lbage, D. Jaume Duran i D. Jaume Colominas, per
construir clan~guerons a les cases n.• 5 del carrer dc
Cartagena, n.• 57 del dels Jocs Florals, n.• 16 del del
.Miracle, n." 289 del de Galileu i n.• 48 i 50 del de
Rngnul.

A D. Ernest Pujol, per construir una casa i umt
paret de tanca eu un terreny la façana del qnal dóna
al carrer cic la Gine!>ta (Vallddrera).
A D. Hrnc!\t Pujol, per con¡;tmir dues cases amb
llurs corrc~pone11 l~ parets de tanca en el solar l letra 1)1
clcl rarrcr cle Navarro Reverter ¡ una altra casa, també
amb p:u-ct dc tanca, en el solm- lletra C del mateix
carrer, i nua altra casa, amb pat·et de tanca, en un
solar del cnrn:r de In Ginesta.
A D. Eduard nosch, per constntü· u11 garatge, un
portal i ampliar un xalet eu una finca emplaçada a la
Carretera dc Gràcia a D!anresa i carrer de Sant Onofre
(can Gomis).

A. D. Jaume Guiteres, en representació de D. Sanjuan, per construir un cobert i un magatzem a la :finen
senyalada amb el n.• 39 del carrer de :Xeptú.
A D. Francesc Baque, en representació de douya
Llúcia Riu, per construir una casa en un solar del
carrer n.• 4 de la urbanització Jorba.
A D. Ramon Torné, per practicar obres de reforma
i addició en una propietat la façana de la qual dóna
als corrers de Puerto Príncipe i Camp Florit.
A n.~ Ramona SaranaLt, per construir una casa eu
una finca del carrer de Rolanda (Sans).
A D. Ramon Huguet, en representació de D. Josep
Comas, per construir una casa en un solar del carrer
de Martí (Gràcia).
A D. ,\<.]ela Rey, per co11stnlir hes cases eu una
propietat del can·er de l'Art (Guinardó).
A D. Joau Llenas, per construir una casa e11 ttn
tcrrt11y del carrer de Gelabert del Coscoll.
A n. Ricard Claret, per practicar obres de reíonna
i addició a la casa n.0 35 del caner de Saragossa i número 20 del dé Sant Eusebi.
A n.• Josepa Cabal1eros, per construir dos coberts
a Ja finca u.• 58 del carrer d'Homer.
:\ D. Felip Lobo, per construir una galeria i un
cobert a la propietat n. 0 81 del carrer de Cer\'et.
A D. Jaume Santiveri, per construi1· Ull cobert eu
un terreny emplaçat a Ja Carretera de l'Agrícola.
A D. 3 Josepa Claret, per construir un cobert e11 una
finca els davants de la qual donen a la TraYessera i
Torrent dc Pêrals.
A D." R. Ciur6, per construir una casa en uu solar
emplaçat al carrer lletra M (Flor de. Neü, Sant Andreu).
A D. Josep Plana~, per construir u na casa cu un
carrer sense nom del barri de la P rosperitat (Sant
.A ndrcu).
A n. ;\ ntoui Ponas, pet construït una casa i w1a
paret clc tanca al ~ol ar 11.0 3, illa primera de la barriada de cau Dragó.
A D. Josep .\mctller, per construir dues cases al
carrer llelra E dc la barriada de Verduu (Sant Andreu).
A D. Joan Garcia, per construir Ulla casa i una
paret dc tanca en un solar del caner lletra D, de Ja
barriada de can Dragó.
A D. Lluís Aguado, per construir una casa en tUia
finca els da,·aJlts dc la qual doneu al carrcr de Port-Bou.
_\ D. Joaquim Bosch, per construir uns baixos habitables, uu pou per a utilitzar les se,·es aigües per al
regatge i una paret de tanca eu una finca emplaçada
al carrer dc Ca,·allcrs (Sarrià) .
A D. Benet Caballé, per construir cinc cases 1 Ulla
paret dc tanca i un pou per a utilitzar les seves aigües
per al regatge en uns terrenys emplaçats als carrers
H i L de la barriada de can Dragó.
A D. Bartomeu Ptúggròs, per construir una paret
de tanca definitiva ett una propietat que dóua als carrers dc Pous i Serra, Mo11tevideo, Monestir i Avinguda F.spasa (Sarrià).
1\ D. Rttmon Rita, D. Joan Llepis, D. Francesc
Font, Sra. Vela. tle Tomàs Estrada, D. Carles Rose li ,
D. Fraucc:se Tinscà, D. Ramon Sangorün, D. Francesc
Sala, D. Emili Balalla i D. Joan Figuerol, per instal·lar electromotors a lc~ cases n. 0 zs del can·er rlc
Sant Eusebi, u.0 3 del de la Llacuna, u.• 35 del de
Ponent, n.n S del dc Rant V\cens, n.• 88 i go del de
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Marina, u.• 2 del d'"\lfred Calderon, n.• 3 i 5 del Passatge de Ricart, u.• 42 de la Ronda de Sant Antoni,
u.• 6<1 del carrer de Septimània i u.• 5 del de Bada!,
n:spcctÍ\ ament.
_\ D. Josep Joaquim, per iustaUar un electromotor
i una fomal fixa a la casa n. 0 n7 del carrer de la
Diputació.
\ D ... ;\fadrona Capdevila, per instaHar un electromotor i una fornal portàtil a la casa n.• I/6 del carrer dc Bertran.
.1\ D. Manuel Cnbrol, per inst;ülar un clectro1nolor
i mut fogninn a la casa 11.• 261 del carrer de la Inclepcnllència.
A D. Anto11i Palau, per substituir dos electromotors per uns altres des i traslladar-los des de la casa
u,Q 68 del carrer dc 1-l'ontrodona a la n.• 72 del de
Sanl J)uis.
A D. josep Creus, per Ï11sta1:lar un asce'llsor accionat per uu electromotor a la casa n.• 16 del carrer dc
Balmes.
A D. Josep Vilallonga, per constmir un forn de
coure pastes i it1stal·lar una fogaina a la casa n.• 266
del carn::r de Sant Andreu.
e\ D. Jaume :\fayol, per construir un forn continu
clc rajoleria en uns terrenys emplaçats entre la Casa
de Maternitat i el Cementiri de J,es Cort".
\ D. Carles Casades, per installar un ascensor accionat per un electromotor a la casa n.• 9 del Passeig
dc S:mt Joan.
·
A la raó social Bellosta, Roca :i C.fi, per inslallar
dos generadors de vapor a la casa u.• 176 del carrer
de Paliürs.
A D. Ramon Vigas, per installar una fogaina a la
ca:;:t 11." 172 del carrer de \Vad-Ras.
- Atesa la instància presentada per D. Josep Sabadell, en representació de D."' Antònia Frauch, interesF.ant la •legalització de les obres interiors verificades a
Ja casa 11.11 27 deJ carrer de la Providència, donar-hi la
seva con formi tnt.
- Retornar a D. Josep Yaro, D. Joan Tort i don
Antoni J.\.Iora, ên representació de 'la Companyia Peninsular de Telèfons, 40, 40 i 45 ptes., respectivament,
abonades per ells eu concepte d'arbitri de reconstmcció i conservació de paviments, en efectuar les obres
de reconstrucció d'un cla\egueró de la casa n. 0 6 del
carrer de la Cadena, el primer, i la construcció de cla,·eguerons a les cases n.• 1¡ del carrer de Ponent
11.• 55 i 57 del dels Tallers, els dos restants.

~EGOCL\T

D'OBRES Fú13LIQUES

:\tot·gar permfs a la Societat General d'Aigües de
Barcelona per a practicar obres de canalització per a
aigües als carrers dc Rolauda, Mig (Saus), Feliu i Codina, l~spinoy, Macià, Sant Llufs i Casp.
- Doua1· permis a la Catalana de Gas i Electricitat
per <1fcctunr la ca nalització per a gas a l'Avingncla
d 'lcàrin.
- Atc::;a Ja demanda feta per D. Agustl Coll, Cll
nom de U. Joan Ventosa i CaJ'\"ell, concedir-li permí:;
per ree<mstntir les voreres de la casa n. 0 522 del carn:r dc i\luntaucr.
- Apro\·:u· el compte presentat per D. J. l''ucstcr
i Fabra, d'import 1,908'95 ptes., relatiu a les obr~ com-

pkmcntàries d 'iuo;taYació d'un ascensor eu el monument a Colom.
- Atorgar l'apro'\"ació a les certificacions i relacion5
valorades següents :
Dc D. Joan Cort.inas, d'import 1,999'51 i 1,999'62
pessetes, referents a les obres d'arranjament de l'empedrat del carrer dc Sant Oleguer, i coHocació dc Yorcs.
i apariame;nt del fe1·m del carre¡; de Cabestany.
De la Societat Anònima Espanyola de Cases Barntes i Caixa d'Hstalvis, d'import 1,998'35 i 1,998'35 pes¡:;etes, refcrC1Jls a les obres d'arranjament del ferm dels
carrers tlcls Infants i 1\Iaria Au:&iliadora de l'ex-terme
municipnl de Sarrià.
Dc D. Josep Solé, d'import 1,999'99 p~es., per les
obres cle clcsmt1nt i terraplè del c¡¡.ITer de Feliu, de
la barrialln del Guiuardó, per a la coJ.locació de rigaIcs i vores.
Dc D. Jamnc Oliva i Serra, de 1,999'62 ptes., per
les obres d'explanació del carrer de Guardiola i Feliu
(abm1s Miño).
Del Foment d'Obres i Construccions, d'import pessetes 18,828'¡2, relativa a les obres d'obertura i urbanil?.ació del carrer de les Corts Catalanes, des de la
Riem dc Magòria al carrer de 1a Indústria, i d'aquest
fins a la carretera de l'Hipòdrom, realitzades durant
el mes dc setembre últim.
De D. Josep Solé, d'import r,gg8'r5 ptes., referent
n les obres d'arranjament de les rasants del carrer de
Ferran Puig, eles del dc Requena nus al d'Agramunt.

SECCió D'EIXA1fPLA
N~GOCTA'J' D'ODRES PARTICULARS I PERSONAL

HagLtt compte dc les instàncies presentades, atorgar
els pcnnisos que a continuació s'esmenteu :
A D. Joan Mir, per construir una casa, de baixos
i quatre pisos, eu un solar del carrer de Claris, ~ntre
els de Mallorca i Provença.
A D. Francesc Mercader, per construir una casa,
de soterranis, baixos i un pis, al carrer de Santa Carolina, entre els de Castillejos i Igualtat.
_\ D." l\!aria "'udamuz, D. Josep Giné, D. :\Iiquel
Garriga, D. Josep Oli-çé, D. Ramon 1\Iayoral i don
Josep Batlle, per construir cases de baixos en uns solars emplaçats als carrers de Rosselló, :Meridiana (números 165 i 51), Indústria, CoeUo i Rosselló, respectivament .
.A D. Filibert Alà, per construir un pis al terral
de la casa 11.0 436 del carrer de València.
A D. Antoni Pàmies, per construir un pis-porteria.
i dependències ue SCrYei al teiTat de la CaSa 11.0 I2j
dc la Rambla dc Catalunya.
A D. Joan 1\J.~ Thibaudier, per construir nu cobert,
dc baixos i uu pis, eu uu solar del carrer de Viladomat.
A D. Francesc Ala,·edra, D. Ricard Prat i D. Joan
Gt·;,eJl, per construir coberts provisionals en uns solars dels carrers dc València, Calàbria i Aragó, i Aragó, 11.0 n3, respectivament.
A D. AnloJlÍ Prat, per construir un cobert en uua
fiuca emplaçada al carrer de CoeJlo.
.\ D. Julià Sauz, per constmir una barraca per a
g:nardnr ferramentes al solar senyalat amb el n. 0 122
del carrer de Mallorca.
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:\ D. Filemon DrbotJell, per cotlStnúr un pis i
practicar obres interiors a Ja casa n.• í3 del carrer de
Pallars.
, \ D. Josep Buson, per D. Lluís Buxeres, per practicar dues finestres a Ja façana de la casa n. 0 47 del
1'assc:ig dé Snul Jon11.
A D." ~!urinna Dolllènech, per construir un pou
per a regar cu un solar del carrer de la Vinya.
A n. Joan Roig, per modificar una obertura de la
façana de Ja casa u.o 297 del èarre:r de les Corts Catalanes.
A D. Melcior Viñals, per D. :Magí Pladellorens, per
practicnr obres iuteriors a la casa n.o 263 tlel caner
de València.
A D. Ramon Domènech, per practicar tres pmtcs
a la cnsa n.• 155 del carrer de Roger de Llúria.
A la raó social Cobertes i Teulades, S. A., per arraujar una coberta al carrer de Rocafort, ca.utouada
amb el òc la Creu Coberta .
. \ D. Francesc Riera, per apariar el terrat de la
casa n. 0 343 del carrer del Consell de Cent.
.\ D.• Jacinta Riera, per modificar dues obertures
en els baixos dc la casa n. 0 78 del carrer d'Enric Granados,
.\ D. Autom Graupera, per practicar un portal a la
rosa u." r63 del carrer dc Pro~enc;a.
\ D. Antoni l\Iora, per arrebossar uns pilans de la
paret dc tanca de la 6uca n.• 6o2 del carrer de les
Corb; Catalanes.
A D. Salvador Gelabe1t, D. J. Carasso Danoue i
D. Josep Goudlcz, per repintar les façanes de les teudes 11.0 107 del carrer de Muntaner, n. 0 242 del de València i u.o ro del Passeig de Sant Joan, respectivament.
A D. l\mlrelt Ce-rdà, per D. Vicens Coll, per constn,ir uu pas~allís davant de la casa n." 83' del carrer
de Pujatlas.
A J).n ])olors l\[artínez, D. J. Oliva i Mallol, don
Ferran Castells, D. Joan Cabré, D. Ferran Rivíèrc,
D. Baldomer Font, D. Joaquim Desolà i D. Frederic

PUBLICACIONS I

XEGOCI.-\T D'OBRES PCBLIQ"CES
..:-\pro\·ar les ducs certificacions i relacions ,·alornòes
presentades pel Foment d'Obres i Construccions, d'import, rcspccti\·amcnl, 59,839'91 i 1,999':w ptes., relati\'CS als treballs de neteja, consen·ació i higienització
de les clavegueres dc l'Ei..'\:ampla durant el mes de novembre últim, i ·Ics obres de reparació del ferm dels
carrers de la Carrotxa i Fresser.
- Donar per ap ro\ ada 1'acta de recepció de.fin.itiva
dc Ics obres de constmccló de les claYegueres del carrer d'llenll.l11 Cortt·s i Carretera de Ribes, entre l'encreuament clcl ferrocarril de M. S. A. , i carrer clc
J\1untauya, coinprès l'empa lme amb la constnüdn en
aquest últi111 caner, portades a cap pel conh·actista
D. 1\fa rian Pn u, successor òe la raó social Cuyàs, Ferrer i C.A, i que sc li retorni el dipòsit corresponent.

DISPOSICIONS OFICIALS

Des del 21 al 27 del present mes de desembre, ambdós inclusiu, eu el diaris oficials que s'esmenten han
aparegut les insercions que s'e..'l..'}ltessen :

r

Garcia, pe• construir da,eguerons a les cases u." 3Ò9
del carrer dc Rosselló, n.0 4 del de Guatemala, n." 24
del de Blesa, n. o 58 del de Ruiz de P.adron, n.o 66 òel
dc ht Iudcpcndència, n. 0 I I del de la Garrotxa, n. 0 66
del dc Ruiz de Padrou i twa sense número del de Lepant, ¡·cspcctivamE:TJt.
A D. Jacques Roehrich i ' D. Joan Cuxart, per arrenjar els clavegttcJ·ons de les cases n.• 2 del carrer de
Casanova i n. 0 96 del de Sant Joan de Malta, respecti vautenl.
- Vista la petició feta per D." Dolors Martínez,
i11terc;;sa1ll que se li legalitzi Ja com;trucció d'una casa
del carrer cle Rosselló, xamfrà amb el ue Girona, i que
~e l'autoritzi per construir-hi el clavegueró corresponent, donar-hi la seva conformitat.
- r\ tm·gar la concessió del segon augment gradual
de sou per outiguitat al porter de la Secció d'Eixampla D. Joaquim Hantapau, a raó de la vuitena palt del
sou anual òc ::!,372'50 ptes., a part-U: del dia 1.5 de novem brc proppassat.

GACE1'A DE MADRID

,\questa publicació, durant els dies que damunt
s'csmcnh:n, no ha inscrit res que afect~s a la noslr~
Corporació mnnicipal.

BOLET1N OFICIAL .
DIA 22 DE DES~MBUE. - Pttblica les bases per a la
concessió el 'una bossa d'estudis d'Estadística econòmica
i atlmini:;tratiYa a l'estranger, ha\·ent els aspirauts de
prcscntnr les instàncies, atub llurs docltlnents perso-

nais, al Registre general de Secretaria fins a la una
dc la tarda del dia 15 de gener de 1923, en el qual dia
finirà el termini d'admissió.
DtA 23. - Anuncia al públic que, dura.ut el termini
dc trenta dies, s'admetran proposicions al Xcgociat
d'Obres públiques cle la ~ecció d'Eixampla, de dotze
a tretze, a fi d'optar ol concllrs per-a culti>ar, mitjançant. concessió administmti\·a a precari, els horts de
la fi nca municipal anomenada «La Satalia», de la
u1unlanya cle Moutjuich. Publica, també, el plec de
comlicions, model dc proposició i el xeglame11t pels
quals hauran dc regir-sc.
- Fa saber qtte havent-se de celebrax la subhasta
per a l'an·enc1ame1tl, pel termiui de deu anys, del
quiosc destinat. a Ja venda· de periòdics instaJ.lat n la
Rambla elets Caputxins, enfront al carrer de la Unió,
el plec dc co11dicious qne haurà de regir es trobarà de
manifest, pel tennh1i de deu dies, al Kegociat d'Iu-

..
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grcssos, a fi que s'hi puguin presentar les ¡·cclamacions qnc s'estimin del cas.
- Anuncia que haYent-se de celebrar la subhasta
per a l'arrendament, pel tern1iui de deu anys, del

1
)
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quiosc destinat a la ,-euda de periòdics in~taUat a
Ja Rambla rlc Santa ?.Iònica, enfront de la plaça del
Teatre, el plec de condicions que haurà de regir per
al dit acte es trobarà de man1íest, pel termini de deu
clics, al Negociat d'Ingressos, per tal que s'hi facin
totes aquelles reclamacions que s'estimin pertinents.
DIA 25. Publica el resultat del sorte-ig celebrat
el din 15 dc desembre per a l'amortització d'obligacions • el el J)e¡tte nnmicipal de la zona d'Eixamp la .
Heu's nd el:> nombres que foren extrets:
Emissió de r.r lle maig tle 1899; sorteig n.• 47, de
670 tilols : Del 351 al 36o, del 1741 al 1750, del 2331
al 2340, del 2441 al ~450, del 26rr al 2620, del 2991 al
3000, del 3421 al 3430, del 488r al 4890, del 50¡1 al
;¡o8o, del 5361 al 5370, del 5501 al 5510, del 5871 al
58So, dcJ 630 1 al 6310, del 631I a1 6320, del 6491 al
G5oo, del 7151 al 7100, del 7171 al 718o, del 8r81 al
Srgo, tlcl 8551 al 856o, del 86o1 aJ- 86ro, del 9381 al
9390, del 9781 al 9790, del 9931 al 9940, del 10441 al
10450, del 11901 al 11910, del II99I al 12000, del 13891
al 13900, del 140.p al 14050, del 14131 al q,r4o, del
1431 r al 14320, del r454-T al 14550, del 14001 al 14610,
del 15311 al 15320, del 15481 al 1.5490, del t.)6.:n al
15630, del 16351 al 1636o, del 17o6I al 17070, del 17341
al 17350, del 17431 al 17440, del 17441 al 17450, del
17711 al 17720, del t8181 al 18190, del 1920I al 19210,
del 2043 r al 20440, del 21241 al 21250, del 22721 al
22730, del 22871 al 22880, del 23071 al 23o8o, del
23241 al 23250, del 23451 al 23400, del 24501 al 24510,
del 24781 al 2-1790, del 25171 al 2518o, del 25521 al
:25530, tlel 26031 al :20040, del 27041 al 27050, del 273I1
al ~7320, del 27421 al 27430, del 27441 al 27450, del
27461 HI 2747Q, <lel 27701 al 27710, del 28071 a l 28o8o,
clel ::z835r al 2836o, del 28951 a l z8g6o, del 29001 al
2yow, clcl 29051 al 2go6o, i del 2g651 al 2g66o.
E111issió tlc 2 d'abril de 1907 ; sorteig 11. 0 31, cle
sxo títols : Del 631 al b4o, del 6ç}r al 7()0, del 10II al
1020, del II8I al r190, del 246r al 2470, del 2921 al
2930, del 3901 al 3910, del 421I al 4220, del 4331 al
4340, de) 56S1 al 56go, del 5701 al 5710, del 7o61 al
7070, del 7221 al 7230, del 8361 al S370, del S4n al
R12o, del Sg21 al 8g3o, del 98n al gS.zo, del 1o8or al
1o8Io, dd H3•1I aJ 11350, del ITjOI al 11710, del Il94I
al ll95o, del I24II al 1.2420, del 14391 al 14400, del
14501 al 14510, del 14941 al 14950, del r4g61 al 14970,
del 15101 al 15tio, del 15g6r al 15970, del 1771I al
1772n, del 1~2Sr al 18290, i del 18671 al 1868o-.
Emissi6 de 1.• de juliol de 1913; sorteig n. 0 19,
dc 2~0 títols : Del 186r al 18¡o, del 2101 al :nro, del
25~1 ;1l 2590, del 2671 al 268o, del 36n a1 3620, del
43Ó1 al 4370, del 4Sn al 4820, del 492r al 4930, del
551 I ni 5520, del 558I al 5590. del 6{21 al 6730, del
873 1 al 8740, 8931 al 8940, del 10331 al 1031\0, del 11241
al 11250, del 1 13 21 al II33o, de-l n621 al u63o, del

12001 al I::!OJO, del n891 al 12900, del 14101 al I4ITO,
del 145.2' al 14530, del 14541 al 14550, del I5Iïi al
1518o, i del 15361 al 15370.
- Dóna compte del sorteig realitzat el dia 15 del
mes que !'Om, per a I'amortització d'obligacions del!'
Emprèstit:; de l'Interior, emesos per l'Ajuntament. El

resultat cld mntcix, fou el següent :
Emh;gió dc x.• de maig tle 1903; sorteig n.• 34, dc
20 Htob : Del soor al sora i del 8.541 al 8550.
Etuissió de r.• dc març de 1904 ; sotteig n.• 36, dc
20 títols : Del 2701 al 2710, i del 6o3 r al 6040.
Emissió dc 1.• de març de- 1905; sorteig u.• 33, dc
20 tltohi : Del 6551 al 6500, i de1 7Sor al 78ro.
Hlllissió de 1.• de gener de rgo6 (sèrie li) ; sorteig
n.• oS, cic 20 títol:; : Del 23941 al 23950, i del 26171
al 26180.
Embsió de 15 de maig de 19o6 (sèrie B); sorteig
n.• 61, tle 200 títois: Del 17401 al r¡5oo, i del ,19301
al 19400.
Emissió dc r.• dc juny dc 1900 (sèrie C) ; sorteig
n.• 30, de 10 títols : Del 571 al 58o.
Emissió de 1. • d'abril de 1907 (sèrie D) ; sorteig
u.o 39, de 10 títols : Del 87II al 8720.
Emissió dc r.• de gener de 1912 (sèrie B, r.• ampliació); ~ortei~ u.• 1¡, de 10 títols: Del 2148g1 al 214900.
Emissió dc t.• d'octubre de 1913 (sèrie B, ~ ... ampliació); sorteig u. 0 37, de 20 títols: Del :?19221 al
219230, i del 236981 al 236ggo.
Emissió dc x.• de gener de 1916 (sèl"ie B, 3·"' ampliació) ; ::;ortcig n.• 28, de 20 títols : Del 247921 al
247930, i del 24$431 al 248440.
J;missió de I.r de maig c1e 1917 {sèric B, 4·"' ampliació) ; sorteig n. 0 23, de 40 títols : Del 270131 al
270140, del 297951 al 297g6o, del 307311: al J07320, i
llei 309101 nl 309110.
Hm issió dc r .r d'agost de 191.8 (sèrie B, 5·" ampliació) ; sorü."Ïg n. 0 9. de 100 títols : Del 390001 a l
39<HOO.
Emissió de r.r d'octubre de 1919 (sèrie B, 6.a ampliació) ; sorteig u. 0 9, de 40 títols: Del 414751 al
41476o, del 419951 al 4199ÓO, del 420581 al 420590, i
del 4235V al 423550.
Emissió dc r.• d'octubre de 1920 (sèrie B, ¡.o. ampliació) ; sorteig u.o 3, de 30 títols : Del 458151 al
45816o, del 464091 al 464100, i del #sr al 46966o.
Emissió de 15 de febrer de 1911 (Deuda de Sarrià) ;
sorh:ig n. 0 12, de 15 títols : 94, rgo, 31B, 426, 478, 55.2,
558. 5ï7. Ó30, Ó47. 76ï, 768, 841, 868 i 874·
Emissió dc 1.• de gener de 1908 (Bous Reforma) ;
sortdg 11.0 40, de 200 títols : Del 79901 al 79945, go,zog,
dc) Hl590I al 105954, del 105956 al 1o6ooo, dd 107501
al JOï5I5, i del 107561 al ro¡6oo.
- Anuncia el coucu1·s per a la proTisió de la plaça
dc cap dc la Secció de Go\'eruació, i en publica Je~
baf:es per Ics quals es regirà.
DlA 27.- Insereix els extractes de les segsions cclebra<.lcs per la emvoració municipal , corrcc;pouents
als dics 4 i 9 d'octubre, respectivament.
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VARIA
CONSTRUCCió DE CASES BARtl TES
(Attcxtr.~

Anex.o

al dictnmcn aprovat en sessió del dia :J.ï dc desembre)
n,o

x

RJ;GJ,i\S J•AnA J,A CONS'rRUCCIÓN DE C'AS~'l'AS HIGrf.NICAS
l'OR 1\L t\ \'UNTAMJENTO
1."' HI Ayunlamiento destinara à este objeto la cantidad dc ¡oo,ooo ptas., o aquella menor que baste a
conslnlir caselas del tipo a que se refiere la letra B
del extremo primero del dictamen, en el número y disposición pre,·istas cu los proyectos formulados por Ja
Oficiua facultativa y que acompañan al presente anexo.
El gasto sc aplicara al cap. xo, art. 3.0 , part. 7·"' del
Presupucslo cxlraordinario de la Décima.
2." La adquisición de los terrenos necesarios para
la construccióu de las caset;as se hara por el Ayuntamieuto y por admiuistración directa, pre\'ia obtencióu
del oportuno pt.-nniso de excepción de subasta que se
solicitara del Gobemador civil de la provincia.
3.~ La coustrucci6n de las case~as se adjudicara,
por concurso, dc confonnidad con los proyectos fonnulados por la oficina técnica, en uuo o varios grupos. Se
Clllcnderfl que las casetas seran del tamaño necesario
p(lra habilacioucs modestas de Ulla sola familia, procumndo dcjar en el interior del solar que se con$truyan
un espado Jíbre para esparcimiento.
4·" I,a Alcaldia, a propuesta del Patronato de Casas Barulas, dictara las disposiciones necesruias para
determinar qué familias deben ocupar las casetas construidas. Eu primer término, deberan ser albergadas en
òichas casetas las familias ocupantes de aquellas casetas cuya dcstruccióu sea de mayor urgencia, en ~ud
de iufonnc conjunto del jefe de los Servicios técrricos
municipales y del director del Instituto Municipal de
Higiene. En scgundo tél'miuo, teudran preferencia las
familias procedeutes de edificios derribados con motivo
de uuc,·as ·urbani7.aciones en curso de ejecución. Se
C.'lltiende que las anteriores disposiciones no afectau a
Jas familias cuya renta ex.ceda del octuplo del alquiJcr que corrcsponcle.
s.• La AlcaJdía, a propuesta del Patronato que se
instituye cu el extremo !;egundo del dictamen, fijaní
el alquiler 4ue deban salis[acer por ade1a-ntado los
ocupa11tcs de las casetas. Para Ja fijación del alquilcr
tcmlr:í. en cuenta el coste dcl terreno y de la edificación, c1 i11terés dc 3 y '/:! por Ioo a s por xoo y nua
cnota de amortización de treiuta años.
6.• J,a :\!cald fa, a propuesta del Patrona to de Casas Baratas, designara al mismo tiempo una persona
o culiüad que cuide de la administracíón y percibo de
alquilcrcs lle las casetas, eu condiciones siruilares a
las cstabkcidas para los edi.ficios constnúdos por el
\.yuntamicuto.
¡.a En cuanto hayan sido adquiridos los terrenos

destinados a la couslrucción de casetas, el jefe de los
Scn·icios t(>etlicos municipales formulara con toda urgencia el proyeclo de las obras indispensables de urbnnización, qnc la Comisión de Casas Baratas, jtn1to
con Ja llc Fo111C11to o Ensauche, según Los casos, sometera a la aprobaci6n del Consistorio. El gnsto dc
dicbas obras complementarias se aplicara al cap. ro,
art. 3. 0 , part. ¡.11. del I>resupuesto extraordinario dc
la Dl-cima.

Anexo

11. 0 2

CONDICIO~ES

1.>.\RA L.\ TOLERANCIA DE CASETAS

CONSTRUÍDAS POR PARTICGL.~RES
¡,a :\probados los modclos de caseta higiénica, la
AlcalcHa sc dirigira a los propietarios de solares en que
se leYanteu las actuales casetas, invítandoles a transformarlas.
2... Diclto requerimiento sení. dirigido a todos los
propietarios de solares aludidos en el e..--rtremo anterior,
con la sola exccpción de los situados en las zonas cén·
triem;, eu las de edi.ficación demasiado intensa o en
aquellas en que por razones de estética no conveuga la
cxistencia de casetas. La deliuútación de las zonas conespondera a la AlcalcHa, a propuesta de la Comisi6n
de Casas l3amtas, formulada eu "ista de un iufo1111e
de ln Jcíatura de los Servicios técnicos 1nunicipales.
Las C(ISctas situadas en solaxes comprendidos en dichas zonas se enteuclerau no toleradas por el Ayuntatuiento y sus propietarios seran conminados a derribarlas en el plazo de seis meses. Por razones de higiene
las casetas situadas eu estas zouas podran ser destruídas por los organismos municipales correspondientes
cou un preaviso de quiuce dias.
3... Los propietarios de solaxes no comprendidos en
las zonas a que se refiere la coudición anterior, que no
quieran at<:oerse exactamente al tipo dc casetas aprabado por el Ayuutamieuto, podran someter a la aprobacióu dc la Comisión de Casas Baratas tipos analogos. La Comisión podra proponer a la Alcaldía la
aceplaci6n de dicho tipo, previo informe de la ]efatuca dc los Rervicios ll>cnicos municipales y de la Direcci6u del Instituto Municipal de Higíene.
4·" La construcción por particulaxes de casetas de
todo:-¡ los tipos estaní. sometida a la inspección de las
oficinas municipales competentes y también a la del
Patronato una >ez tenniuadas y habitaclas.
S·"' A partir de Ja Iecha en que el Aytt11tamicnto
aprucbc los modclos de casetas higiénicas a constntir
po1· su cuenta., se clara a los propietaúos y a los arreudatat·ios tle solares en que se levanten casetas, según
que pcrteuczcau a Uttos u oltos, un plazo de doce me!ies naluralcs para que construyan o transformen todas
las casctas que no se ajusten al tipo aprobado, o a otros
ti pos aualogos dcbidamente autorizados por Ja Alcal-
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d{a. Transcurrido el plazo, se entendera que la contiuuaci6n de dichas casetas constituye ttua desobediencia
a la auloridad por cada ocho días que transcurrau. Las
Teueucias de Alcaldía deberan imponer, por cada uno
de dichos actos de desobecliencia, la sanción maxima
qne conespouda, siu perjuicio de la facultad de la Alcaldia de ordenar, pre\'Ïos los requisitos procedenl.es,
la dcstrucción de las casetas por funcionarios mnnicipales.

'
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Ancxo n.o 3
lli\Sl\S D~T, CONCURSO PARA LA SUJlVENCIÓN A CONS1'RUC·
CTONT•:S DP, HA11Il'AClONI\S JUGlÉmCAS Y 1\CONÓMTCAS
I .A :F,J Ayuntamiento destinara inicialmente a es te
comelido la cantidacl mínima de 4.000,000 de pesetas,
con cargo al cap. ro, art. 3.0 , part. 8." del Presupuesto
de la Décima, mas la cautidad necesaria para constituir en titulos de la Deuda municipal (Prtsupuesto
dc la ]){:cima) uu capital cuyos intereses equiYalgau
al importe de la garantia de intereses que el Ayuutamicnto acucrde conceder.
2." El concurso se celebrara en la siguieute forma :
Quedara abíetto por medio de la publicación en el
Bolt'tfn O_ficial clel correspoudiente anuncio, d€biéndosc
presentar las instancias en el Registro de la Secretaría.
Los que quiernn tomar parte en el concurso presentaran una ñanza, en 111eta1ico o en valores del Munícipio, de la :M:ancomunidad o del Estado, de un r por
roo tlcl valor l.ot.1l de las obras que se propongan con!'>truir. 'l'ranscurridos sesenta días natttrales dèspués dc
Ja pnblicacióu del anuncio, se reunira la Comisión de
Casas Baralas y proponclra al ~untauuento la concesión dc subvención a las personas y eutidades cuyas
o[crl.as estén a sn jnicio completamente dentro de las
bascs del concurso.
Sí la cuantia y bondad de las ofertas aconsejaseu
destinar a subvenciones una cantidad superior a la
c011signada en la regla anterior, 1a Comisióu hara la
corrcspoudiente propuesta al Ayuntamiento, junto co11
la propuesla principal de concesión de sub"encioncs.
Si las ofertas aceptables no bastaren para absorber
Ja cifra de 4.000,000 de pesetas, sin perjuício de fallar sobre las preseutadas, se publicara un segundo
anuncio eu el Bolrtíu Oficial indicando que el concurso continúa abicrto por sesenta días mas, y asi sncesi' amente hasla que el Ayunta1niento, a propuest.'l
dc la Comisión de Casas Baratas, acuerde no haber
Jugar n ln continnación de los concursos.
Si las circnnstancias oblignreu a elegir entre diversas ofertes que e.~tén dentro cle- las bases, se tendran
en cucnta, nparte de las garantias sociales y económicas que ofrczcau los concursantes, los factores de: prefcrcncia Í1tdicados mas adelante.
J·n. Podran tomar parte eu el çollc\11·so, optnudo n
nua de Jns subvenciones qtte luego se especificaran, las
pcrsonas o eutillude;; que se propongau construir uno
o varios ecliflcios destinados a habitaciolles dc alquiler
cconómico cu csl::l ciudad y contraigan la oblig-acióu
Ò(' l\O nttmcnln1', dtmmtc veínticiuco años, el importe
dc los alquilere~ que se citeu en el acuerdo couccdiendo la sub' cncíón.
Para los efectos del concurso podran 1e,·autarse las
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con~truccioncs, bien sobre un solar, bien sobre con~
trucciones de planta bajn :ya existentes.
Eu todo caso, los locales, tiendas o habitacione:;
situados en la planta baja o eu los sótanos quedaran
c;..:entos de toda limitacíóu del importe del alquíler.
4-~ Los coucursantes presentaran, acompañados de
la corrcspomlieute 1\lemoria, los pianos, proyectos y
presupucsto completo de las constmcciones que ofrezcan levantnr, las cualcs deberau contener cien babitacioues como mínimo, asi como 1ma indícación detallada del plan financiero para la obtencióu del capital
de coustrucción eu la parte 110 aportada por el Ayuntamiento. Adjuntaran tarubién un pian completo de
los a)qnilercs que piensau percíbir y del rendimiento
que espera u dc la explotación de los edificios en relación cou el valor del solm·J con el coste de la ellificacióu, el alqttilcr a percibir y Jos gastos generales de
cnlrctenimient.o. Indicaran, fipalmente, las garantias
que ofrczcan al Ayuutamiento p~ra el pttntual cumplimiento de los compromisos que coutraigau.
5·" Lo,; emplazamicntos dc las construcciones debcran ser relativamente céntricos, es clecir, que deber{m
estar situados cerca dc bucuos medios de comunicación.
Dcberfm estnr enclaYados en zonas en que el valor corriente en yenta del tcrrcuo, según informe de la Oficina facultaliYa correspondiente, sea moderado y no sea
un obstaculo a la condición de economia de las futuras
cdificaciones.
6." La distribuci6u de los pisos se hara en forma
que resulte apropiada para viviendas cuyos alqui1ercs
mensnales no excedan de 150, 120 y 90 ptas., respectivamctllc c11 lns tres zouas a que se refiere el anc..'>:O
11. 0 3 bi~.
Dcntro dc cada zona el ptomedio de alquileres dc
las vivicndas de nua casa clebera se1· íufeüor al alquikr maximo al mcuos en 25 por 100.
7·" Las construccioncs tendr{m la altura múxima sefialacla eu las Orcleuanzas municipales y se adaptaran,
eu general, n las prescripciones cle las mismas. Rin
embargo, podrfm it1troducírse moclificacimtes que faciliten nua mas intensa utilizacíón del terreno en los
gra11cles paties ucl interior de manzaua. Las ca.<<as se
ajuslarau n las coudicioncs higiénicas y de constntcción que cstablecen las siguientes reglas :
.~!) Cuando la conslruccióu comprenda toda una
manzana, la distribución general de 1a superficie clcl
solar se hara en forma ta] que el 25 por 100 de la
misma se destine a patios o patinillos que te-ngan
uua superficie uo inferior a 10m=. El grau patio ceutral,
hahilitado para senicio en común y para jardín de
jueg-os, sc situara en forma que se obt¡;uga ttua insolación snficientc y se evite coufinamiento de aire.
R) La construcción y materiales seran los económicos usados en el lugar, que constituyan un todo sóJido y cu lo posible a prueba de ittcendios, singularmeute en cscaleras y cubíertas. Las escaleras y pasillos seran nmplios y con puertas articuladas. E11 tal
senlido qnc facilite la entcuàción det inmueble eu caso
dc siuicstro. Hst:ulm ilumínaclos directa y lateralmet1le
y sc procnrm·a que las habitaciones no estén alejadas
de la escalem. A ser posible se instalaran asceusores
eu ln escnlc-1·a o en los patios.
C) I.a picza dc estnr o comerlor tendra uua capa·
cidad mínima de 40 m•. Los dormitoriosJ si han dc ser
utilizados por una sola persona, de 20 m•, y de ~o si lo
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bau dc ~er por dos. I,as cocinas y retretes tendran
htz y vcntilaci6n directa, tomandola de patios o patinillos, y sn acceso scra independiente del resto de
Ja ,·idcnda en enanto ~ea po~ible. Los retretes dispondran dc cargas de limpicza, y los tubos de hajada
dc los mismos, así como los demas desagücs, tenclran
dispositit·o~ cspcciales de \·entílaciótL
D) En la decoración de techos y muros en el interior <lc los mismos, se evitaran e1 erupleo de moidu1':1!; y resalt0!'1 y sc proc111·arú matat· los angulos y est.nblcccr supcrhcics lavables o e11.caladas, edtaudo la
llCU111HIHCÍ6ll dc pol VO )i génueJICS.
E) El piso rlc la planta haja, cuando la coustrnc·:ión sc lcng-n que lcYnnuu· totalmente sobre el terreuo,
tcndrf1 nnn ciE''. ación rlc o'~o m., como mí:nimo, sobre
d solar :v cstara uislado dc ~ste por un sü;tema cic
eonstrucción q11e garantice su defensa contra la humcdarl del ~nelo. !.os cimientos se protejenÍJt cou aceras, y ~e aislaràn, baciéndolas impermeables, Jas tuberías clc suministro y dc: dcsagüc de 1lúidos.
F) Lns habitacio11c:- se diferenciaran según el número dc cunrto::;-dormitorios, y todas tendrim, por lo
meu os, cocina-cotnedor, utl dormitorio y la\'abo-water.
Tcndran instalaci6n par:t luz eJéctrica y una dot:tción
mínima dc ngua de 50 Jitr0s por dh y babitantc.
S.a Si Ja cnnti<hlcl dc ofertas hubiera de absorbcr
con .:xccl'o d móximo disponible para subYencioncs,
lèndr{¡n prcferencia ln~ edificaciones por m."'\u7..auas
complctas o ¡¡randes scctorcs de las mismas, y COllS·
tihtirñn factores difcrcnciales faYorab1es d hecho de·
que los plauos prevcan Ja utilizacióu del espacio central pn ra sen icios comunes, como jardín, baños, lavatleros, clc., el clc qnc ~olicite.JI como subYeución ttn
porccnt;tje snpcrior, ofrczcan ei reintegro en menor
plnzo, 11 otros analogos.
9·" T,os eoncttrsanlcs estaran obligados a dar pt;u.
cipio a las ohras de11tro de los sesenta dfas 1wturalcs
¡;iguientcs a Ja 11otificaci6u del acuerdo concedicndo la
sulwcnción y a dcjHr totalmeute acabadas las ccliílcacioncs, en t.érminos que puedau ser ocupadas eu el plazo
de clos aiio~, dcspués de haber sido empe7:adas.
El retra!;O cu dar comieuzo a las· obras ímplicnrñ,
como pcnnlidad, la pérdida del depósito pro,·isioual
cstatuído en la base z.• y la auulación del acuerdo
subYcuciouando al propietario que demoró el comienzo
de Ja,; obras.
Para fomentar la rapidez en las edificaciones, el
.\ynnlmnicnto acordara, al resoh·er el concur¿;o, coucedcr premios uo superiores a 25,000 ptas., y que en
sn totaliclnd no cxcedan de 12,5,000, para los propietarios cnyas finen~ puedan ser ocupadas antes del plazo
<lc <los aiios, sin que pueda concederse premio a fincas
que cmpicccu a ser ocnparlas Yeinte meses después dc
habcr clatlo principio las obras.
E l rclr:tso en la construcción, de modo que las obTas
no queden lcrmi11adas dos años después de haber sido
Cl11pc·;mdas, ::;e peuaní con una multa cle zso ptas. por
cnda llllO dc los <licz prüueros días de retraso ; de 400
pclidM por catln t1110 dc ]o!; diez días siguieutcs ; dc
750 ptas. po1· cada nno de los diez días siguíeutes, y
dc T,ooo pins. por día cu lo sucesi-vo. El retraso dc mas
de clos mescs, facultara al AyuntalllÍento para tennill:tr las obras a costa del coucursante. Queda enteudido
que las pcnalicladc~ preYistas en este artículo, así como
todas la~ dcmi\s seiialadas eu cliYersas bases del pre-

seute nuexo, e~tan garantizadas por la hipoteca preYi,;ta en las ba~es siguientes.
ro... I,os concursantcs e.xpTesaran en sus instancias, con toda prcci~ión, la cooperacióu o a~U.-jlio que
solicitcn dd .\yuutamieuto. Dicha cooperación, aparte
dc la cxcnción dc dercchos y aTbihios y otras Yentajas
dc carúcteT tributaria a que luego se hani referencia,
podran coushtir: r.• Eu una subYeución eu metaHco
no reintegrable; :2. 0 En una subvencióu en mctalico
rciulcgrnble, y 3.0 Ett el abono de la tliiereucia de intcrc::;c::; en In forma lucgo exprcsada.
n." La couccsión dc subYenciones 110 reintegmbles
sc hadt <lc confonniclad con las signientes reglas :
n) La suh\'Ctlción lcudrà el caracter de no tciutcgrablc, mcclinntc el ctuuplimicttto de la obligación
cle 110 aumcntar los alquilcrcs rlnrantc Teinticinco años.
I nfri ugiéndosc esta obi igaciótl, debera efectmtrsc inmcdialalll('111.e- el reintegro del total de la subYeución
percibida y llU 10 por 100 mas. La infracción se llara
constar por cunlquiern de los medios de prueba a<lmitido~ en dcrecho ante el Patro~to de Casas Raratas, cuyo fallo, que debera ser fundado, scra cjecutiYo
e inapclahlC', ch'bicudo renunciar los propietario,; subYcucionado,; a toda cxcepcióu por razón de competcncia.
El propietario podra, en cualquier momento, trau::;cunidos cuatro años de ocupación del inmueble, liherar,;c dc la ta:'a tle alquileres, uxisando con dos años
dc anticipación, y devol-.;iendo la subYención fiuido
cstc plaw. Si uo mcdiare cste prea\'Íso, el reintegro
dcbcrú cfcctnarse con un ro por 100 mas.
b) T. a suhH:nción uo reintegrable no poclra e."cedtr de ~o por 100 rlel coste total de la obra, según presupucslo aprobado por la .\lcaldía, pre\io informe tlc
la Comi~ióJJ.
e) Las oficinas [acultativas muuicipales Íllspeccionarau las obras, con objeto de Yelar por el cumplimiculo cle lm; condiciones l1jgiénicas y de las clemas
impncsta~ al conccder Ja subYención y pàra controla1'
In inYersión cu las obras de una ~1nu.a cuatro \'Cecs
superior i:t la dc la sttb\ ención acordada.
d) El pago de Ja subYención tendra Jugar por plazos trimcslralcs .r contra certificación que expida el
facultatÍ\'O municipal inspector de las obras de la
cuantía del co~te de la~ Yerificadas en el peliodo anterior. Cuando, en Yirtud de los i11fonnes facultntiYos,
la c:autidad im·ertida resulte inferior al presupuesto
que !'in ió dc ba!'e para fijar la snbYención, se rebajara
proporciounlmeute el importe de la misma.
e) La sub,·cución estaní gat;_antizada con primera
hipotc('a solm~ el imnueble paTa el caso que el propietario in[riuja cualquicra de las condiciones de la suhYcnción, en cuyo caso debcra ser deYuelta al Ayuntamieuto íntegrameulc. Dicha primera hipoteca poclra ser
com ert ida en seg-unda, media ute decreto de la Alcalclía, al objcto dc que el propietario puecla procurar~c
los fondos 11cccsario~ para las qbras, ga•antizando su
clé·hilo con primera hipoteca. Figuraran entre las cotldiciones dc clicha primera hipoteca las signieutes : 1 ."
Que sn importe 110 exceda del 6o por 100 del valor del
iunmcblc, y 2.4\ Que el propictario subveucionado sc
com promctn a pcnuiti r que el Ayuntamieuto se i nen u te
de Ja administl'aciótl de la finca y percibo de los alqnileres en enanto sufm. demora el pago de los intercscs
o cuotas de amortizaci6u cle la primera hipoteca o
auualidad com·cnida, los cuales seran satisíechos al
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primer acreedor hipotecaria por el ~Iunicípio. La admini~lracióu de la finca por el A:runtamiento durara
el tiempo que la Comisión de Casas Baratas juzgue
neccsario, pudicudo, por tanto, mantenerse basta la
total extinción del débito cuyo senicio dejó desatcnclido el propietario, pero en ningún caso durara menos
de uu año, y devengara un premio de admiuistraciólt
del 8 por roo a favor del Municipio.
f) La obligacióu de no tÏtodificar los alquilercs
implica la prohiblción de cobrar recargos sobre los ti·
pos fijados pot· traspasos o derechos de entrada, servicies de portería, agua, luz de la escalera y aualogos,
queclauclo e:xcluidos de este coucepto los co:nsumos de
Oúido para alumbrado, calefacción }~ demas usos que
seran cobrndos por incJicaciotleS del cantador.
g) Toclas las condiciones impuestas al otorgar la
subvcnción pesaran sobre la finca como derecho real,
que se iuscribira en el Registro de la Propiedad, por
espado de \'Cinticiuco años. También se inscribira la
seguuda hipoteca que garantiza Ja deYolución de Ja
subvención atorgada, con mas una cantidad prudencial para gastos y costas para el caso de que el propictario o sus sucesores iniringieran la obligación de
uo aumentar los alquileres fijados en el acuerdo otorgando la subYención. Pasados ,·einticinco aüos la finca
quedara automaticamente libre de toda limitación eu
el régimeu de su explotación y alquileres, cancelandose
la hipoteca.
12.• La coucesión de subvenciones reintegrable$ se
\'Criticara con sujeción a las sigu1entes reglas :
a) I,a subYención sera reintegrable e·u una pla?.o
lllaXÍillO de CillCUenta años por meclio de anuaJidades
iguales de o'29 por 100 pesetas de capital recibido, o
CU térmÍUOS mas I'apiclos Si asÍ COlÚ'ÍellC a lOS propietario:o;.
b) La subveucióu reintegrable no podra exceder
de ,W por 100 del coste total de la obra, según presupueslo nprobado por la Alcaldía, previos los inionucs
Iacultativos pertiueutes.
e) Ln oficina. Iacultati\•a mtmicipal inspeccionara
las obras con objeto de Yelar por el ctnnplimiento de
Jas condiciones higiénjcas y de las de.mas impuestas
al conceder Ja subYención y para controlar la im·ersióu en las obras de una suma de 3 1333 Yeces superior a
la de la sub,·ención acordada.
d) Seran aplicables mutatis nuaandis a las sub,·cncioncs reintegrables los preceptos contenidos en las
reglas d, e, f de la base II.n.
e) Los propietaríos de fincas subYenciouarlas podran acelerar el reintegro de la sub\eución si así ]es
com·il:..,tc. Dicbos reintegres sólo surtinín el e{ecto de
liberar a los propietarios de la obligación de no aumentar los alqnileres, cuando se ,-erifique, mecliante uu
prea,·iso de dos ai'íos, preav:íso que no podra hacerse
antes dc transcurridos cuatro años, a partir de Ja fecha
<'11 que la 1i.nca íué declarada apta para ser habitada.
Si el reintegro tieue efecte antes del octava afto, ademtLs del in¡po1te de )a subvcución referida, abouara el
propictario iulercses simpl~s a razón del 3 por 100
anual ; :>i se hacc antes del duodécimo año, el i11ter~s
~;era dc 1 'f~ por 100 anual. Si se hace n1ús tarde, no
se dc\•euga r{l!l inlercses.
f) La oblígacióu del propietario de no modificar
los nlquilcres, pesara sobre la finca como derecho real,
que sc inSl'ribira eu el Registro de la Propiedad, por
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un espacio de ''einticiuco años. Tambiéu se inscribira
la hipoteca que garautiza la subvención atorgada, cou
mas una cautidad prudencial para los gastes .r costas,
para el caso dc que el propietario o sus sucesores iufrinjau la obligacióu de no aumentar los alquileres fijados en el acuerdo de subvención. Reintegrada totalmeute la sub"·ención se cancelara la hipoteca.
13." La coneesión de las diferencias entre el interés
normal del dincro y el que pro<luzcan los capitales
rcalmeutc in\'ertidos en la construcci6u de casas de alquilcres limitades, sc otorgm•a con sujeción a las si·
guieutes reglas :
a) Se clestiuaran a estc objeto el número de Htulos
de la Dcuda municipal necesarios para que los intereses ¡Je los mísmos alcaucen una s1.nna igual a la diferencia ant1al cuya concesión se hubiese acordada.
Dichos t.ítulos seran cargados a la cousignacióu correspondiente del cap. ro, art. 3.0 , pati. 8." del Presupuesto
dc la Décima.
b) El tipo maximo de cliierencia que se abone a
los propictarios coucursantes no podra exceder del 2
por zoo del interés anual del coste de la construcción,
seg-ún presupuesto aprobado por 1a Alcaldía, preYio
infonne dc la Comisióu. El plazo maximo del abono
de difci'CUCÍaS Sera el de \'CtlltÍCÍllCO años.
e)
Las oficinas facultatins municipales inspeccionaran las obras que se coustruyan con abono dc la
diferencia de intercse~. a fiu de 'l'clar por el cumplimicuto de Jas condiciones higiénicas y cle las dewas
impucstas al couceder el au."tilio )' para controlar la
iuversióu en las obras de una suma igual al triple de
la capitalización al 6 por 100 de Ja gar~uHa de inlereses concedida..
b) n1 pago de la diferencia de inte.reses SC \'Cl'lÚ·
cara por trimestres vcnddos, empez.ando en el momenlo en que, según certifi.cación que e.'\.pida el facullativo municipal inspector de las obras, éstas quedeu
tetnlinadas y la finca sea declarada apta para ser
habitac.la. Se suspeudera el pago de la garantia de
intereses en cuauto el propietario deje de cumplir la.;
condiciones rclntivas a la administraeión del irmmeblc, especiahn.:nte las relativas a alquileres mfl..'\.Ünos.
Cuando el iucumplimieuto de las condiciones ünpuestas, cu cuanto a la tasa de alquileres, tuYiera lugar en
los seis primeros años de la 'l'ida del inmueble, esta inIracción scra castigada, ademas de la pérdida de la
garantia de intereses ofrecida, con .una penalidad equiYaleute a un 5 por 100 del valor total del inmueble, por
cada ínfraccíón. Esta penalidad eYentual quedara garautizada por la hipoteca a que hacen alusi6n las bases signientes.
e) La concesión de garantia de intereses implica
para el propictario la obligación de no amnentar los
alquileres esl.nblcciclos eu el acuerdo de concesióu. Esta
obligacióu quedara asegurada por hipoteca sobre el iumucbJe, dc euantía igual a la capitalización al 6 por
JOÒ de la Ruma que auuah,neute se pague por diferencia
dc intcreses. Dicl1a hipoteca tendra todas las coudicioucs y rcquisitos que señala la letra e de la base u."
y qttcdadt crtncclada autom:ílicamenle a los veinliciuco
nños dc Ja concesióu de garantia de iutereses, cesando
al mismo tiempo para el propietari<i la obligacióu de
atenerse a los alquileres establecidos al otorgarse l::t
coucesión.
r4.a Mientras estén sometidos los propietarios a la
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obligación de conservar los alquileres dentro de los
limites fijados por el Ayuntamiento, estaran los inmuebles e."':entos de todo üupueslo y a1·bitrio municipal que grave la finca como a tal. La exención no
S(' haní efectiva a los impuestos o arbitrios municipale~ ck natumleza personal que por cualquier motiYo
dcbe11 abonar los ocupantes dc los inmuebles subvencion11 dos.

. \ lt

e :x o n." 3 b i s
Z01H~

primera

Alquilcres men,;nalcs maximos
150 pesclas

dcña, una Hnea trazada 500 111. al norte de la Fuente
Caslcllana, calle de Dos Rius, prolo11gaci6n de la calle
de las Na,'as de Tolosa, Rosell6n, una Huea a 150 m.
dc la Carretera de Ríbas, línca de fachaòa n01·tc, Riera
de Horta, Ferrocarril del Xorte, Carretera de Cornella
a Fogas de Tordera, Torreute Campaña, Accquia Condni, una líuea n 100 m . :;ud de la Carretera de Ribas, Ferrocarril dc l\1. Z. A., Navas de 'I'olosn, faja
a lo largo de la Carretera de Mataró, segúu plano, que
Yieue a continuación de otra faja qe la zona primera,
Ali-Bey, terreuo entre porcioncs de la primera zona,
según plano, Consejo de Cieuto, l\1adna1 Travcscra y
Ccnlcña.
P.1zsa1zclze. - Espacio entre las calles dc 1\avas de
Tolosa, :1\Iayor dd Taulat, .\\·enicla Icaria, 1\fnriua y
límite de los terrenos de p1;mera zona seiialados en
el plano a lo largo de la Carretera de àfalaró.

11 rtertas de Sa11 Bcltrtín.

Poble Sec. - Desde su Hmitc cou la barriada hasta
la calle del Coude del Asalto y una zona sobre la falda
de ¡\{ontjuich, a Jo largo de la calle del )!arqués del
Duero, de 125 m. de profuudidad media, según el adjuulo plano.
~mtmclze.- J•;ntre Jas calles de Coello, Urgel, Ronda dc San Pablo, 1\-larqués del Duero, Ulla lluca a roo
metros de la línea de facl1a<la de la calle de Cortes
por la parte de :\Ioutjui<:h, según plano, R1era de i\Iagoria, Ganí, Cortes, Tarragona, Consejo dc Ciento y
Viladomat.
San Ger·vasio. - Todo el lcrreno comprcndido en
lo que íut! ténniuo mun1cipal de esta poblnción menos la zona montaiíosa.
Gracia. - Toclo el ténnino comprendido en esta
barriada hasta la Tra\·esera de Dalt.
Sa11 Martín :}' partc del E11sanc/ze. - Calle de Marina, Villena, Sicília, Pasco de Pujadas, Sal6n de
San Juau, TraYesna, una faja <le dos manzanas por
laclo a lo largo dc la calle de Cortes, entre las de Marina y Luchana, y otra a lo largo de la Carretera de
Mataró, entre Marina y NaYas de Tolosa, según plano.
S4rritf. - Toclo el núcJeo principal de su zona edificada.
Z o 11 a s e g
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nda

Alctuilercs mensuales maximos
, 120 pesctas

IJa Frmzsa y PobLe Sec. - Todo lo no comprendido
en la zona primera de dichas barriadas.
Tl osta fra nchs.
Sa11s. - Totlo el terreno c-omprendido en dichas
barriadas excepte el señalaclo eu la zona siguiente.
Las Corts. - El espado comprendido entre las calles de la Tra,·escra, Cortes ha,;la encontrar el camino
del Cementerio, nna Jinea paralela a la Diagonal, a 6o
JUctros de su Jínca de facbada su<l, segúu plano, hasta
enco11trar la prolongación de la calle de Rocafort, Industria, Viladomat y el antiguo limite del ex ténnino
municipal de l.as Corts.
~11Sa11che. - 7.ona comprcndida entre las calles de
\ïladomat, Conscjo de Ciento, Tarragona y antigues
limites de Sans y Las Corts.
Barriada dè Gui11ard6, Gracia, San Mtwlfn y E-nsauclte. - Zm1a compreudida cutre Ja calle clc Cer-

Zona tercera
Alquilercs mensuales maximos
90 pesetas

Barrio de l\Iari11a )' de Porl. - Prolougación de la
calle de Cortes, Carretera dc Port al mar y el límite
jurisdiccional dc Barcelona.
Sa11s. - Prolougación de la calle dc las Cortes,
Riera de ~Iagoria, Carretera dc la Bordeta, calles de
Bada), Sans, 1Vfassini, Rolan<la, Galileo, Travcsera de
Gracia y Jímite jurisdiccional de Barcelona.
Las Corts. - TraYesera de Gracia, calle de las Cortes, una lfnea paralela al sud, a la Diagonal, a 200 m.
dc distancia de sn eje, y el límite jurisdiccio11al de Barcelona.
Barriada del Coll y Vallcarca. -Riera de Vallcarca,
una Jíuea pa1·aleln al Paseo cic Kuestra Señora del
Coll, por su parle norte y a 200 m. de distancia del
mismo, calle del Santuario, vla de enlace del Coll y
Gracia, calle de \'erdi y Tra>esera de Dalt.
Horta. - Casco autiguo dc esta poblaci6n y una
faja de terreno de 1 km. de ancho alrededor del mismo.
Santa Eu/alia. -Una zona de terreno de 1 km. de
anchura alrededor de la Iglesia ~ueYa de Santa Eulalia.
Sa a A ndrés de PaLomar. - Una faja de tcrreno de
r km. de amplitud, siguíendo el contorno de la parte
actualmeute edificada de esta población.
San Martí11 de Pro1Jensals. - Calle de las Navas
de Tolosa, Aragón, limite del Eusand1e por el Besós
y calle de Enna, exceptuada la segunda zona a lo largo
de la Carretera de Mataró, scgún plano.

Anexo n. 0 4
B.\SES DEL CO~CURSO PARA LA SUB\':I!l'<ClÓN DE CASAS
UN"IFAMII,ltlRES QU~: COSTRUYAN ENTJDADES COOPERA·
TIVAS SlN FIN DE I,UCRO

r.• El Ayuntamiento destinara iuicialmeutc a subYeuciones de esta índole la canlidad de 500,000 ptas.
con cargo al cap. 10, art. 3.0 , part. 8.• del.Prcsupuesto
e."':traordinario de la Décima.
~."' El co11cnrso se celebrara en la sjguicutc (orma :
Quedara abierto por media <lc la publicaci6n en e1 Bo-·
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letin Oficial del correspondieute anuncio, ch:biéndose

/

pn;.seutar con las iustaucias una fianza en la forma
acostumbrada de un r por 100 del valor total de Jas
obras a construir. Transcturidos sesenta elias, sc reunira Ja Comisi6n de Ca;;ns Baratas y proponcJra al
Ayuulnmicuto la concesión de subveución a cntidacles
cnyas ofertas estén a su juicio completamcntc dèntro
de las bases del concur,;o.
Si la cuautía y bondad dc las ofertas acom;ejase
destinar a subYenci011es una cantidad superior a Ja
consignatla en la regln anteriOJ·, la Comisión hara la
corrcsponclicute propuesta al Ayuntamiento.
Si las ofertas aceplables no bastaren para obsorber
la cifrn de 500,000 ptas., sc pnblicaní. uu anuncio en
el Boletfn OficiaL inuicaudo que el concurso continúa
abicrto por sesenta d1as mas, y así sucesiYamente basta
que el Ayuntamieuto, a propuesta de la Comisi6n de
Casas Raratas, acuerde no haber lngar a la continuacióu dc los concursos.
Si las circttllstaucias obligaren a Ja Comisjóu a
elegir (;ntre diversas o[erlas que estén clentro dc las
bascs, sc tendr{m en cuenta los factores de prcferencia iudicados mas adelautc.
3.• Podran tomar parte en el concurso Jas cooperatlvas dcdicadas a la com;tmcción de casas uuifamiliares siu .finalidad de lucro, es decir, que su capital>
aparte dc los donatiYos o liberalidades que rccibat1, lo
fonnnn clcsc.1nbolsos de los socios, que no clan derecho
a la pcrcepción de di vidcndo, que s us socios sou también admiuistradores y que stt número no es ilimitado. Ademas deber{m estar constittúdos antes de la
fecba de presentacióu del presente dictamen y compromctc.rse a leva11ta1· 'ei ntc Yiviendas como mínima.
4.n Los concursantes presentaran, acompañndos dc
la corrc~pOJJcliente Memorin, los planos, proyectos y
pre~npncstos completos de Jas constntcciones que se
comprometen a leYautar con i ndicación detallada del
plau financiero para la obtención del capital eu la
partc no suplida por el ~\yuntamiento. ;\djuntaran>
asimismo, el cfuculo detallada de los alquileres que
pieusan percibir, cou expresióu de la partc que repre-~
senta cuolas de amortización y de interés del capital de
constmccioucs combinadas cou segmo de vitl::t en ténniuos que, eu determinada número de años, vengau las
casas a ser propiedad del ocupaute o cle sus herederos.
Tambiéu consignaran las cooperatins que acudan
al concurso, el valor de inYcntario de los solares que
seau de su propiedad y destinades a futuras cdificaciones, urbanitacio1Jes y servicios, de lo cua! Yenga
a tesnltar las garantías que o{rezcan al Municipio para
cumplimicnto de los compromisos que contraigau las
cooperativas como personalidad distinta de los cooperadores sus socios.
s.• La situación de los terrencs debera ser céntrica,
es decir, que esté cerca dc buenos medios de comuoicacióu, aun cuando no es condición precisa que estén
de1Jtro del término municipal. Las condicio11es dc precio dc tlichos terrencs ser{lll las sejjaladas a los de la
zona tercera de las iudicaclas en la base 5. 11 del anexo
u. 0 3 del prese11te dicbtmen.
I.as condiciones higiéuicas de las cas.ts seran las
mi5mas que señala el n. 0 6 del auexo 3, en enanto
sean aplicables racionnlmente a casas unifamiliares
de nua o dos plantas solamcute y cou fachada a tres
o cuatro vientos. Sen·iran dc norma e:u cste respecto
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las condiciones seiialadas èn la ley de Casas Baratas,
toda duda que pudiera surgir sení ro;.suelta por la
Comisi6n, prcYiO informe dc Ja Jefatura cle s~n icios
técuicos y del Instituta Municipal de lligieuc.
6.a J,as oficiuas racultalivns municipalcs Ïll~pcccio
llar{w las obras con objcto dc velar por el cumplimieuto ue las condiciones higiénicas y de las demas
impucstas al conceder la sub,·ención y pam controlar
la inYersión en las obras dc una suma tres ,·cecs su·
perior a la de la subveuci6n acordada.
7·" El pag-o de la subveución tendra lugar por plazas trimcstrales y contra certificaci6u que expida el
facultativa municipal inspector de las obras, dc la cuanHa del coste de las verificadas eu el per!odo anterior.
Cuamlo, eu ~·irtud de los informes facultatiYos, la cantidad im·ertida resulte inferior al presupuc~to que sirYió de base para fijar la !'ubvenci6n, se rebajara proporcionalme11te el importe de la misma.
B.o. La snbYencióu, que 110 podn(t e..xceder cl<:l 30 por
100 del valor de las obras, según el presupncsto aprabatio, scra reintegrada en treiuta años, como maximo,
por aunalidades normales de r'15 ptas. por cada 100
de capital prestada, o en període mas breve si así couviuiera al propietario. Hasla tanta que 110 se haya
amorti?.ado totalmente la subveución, el crédilo rc;;tante estara garantizado con hipo.teca a fa\'or del Municipio, que podra ser scgumla siempre que c11 la constitnción de la primerà concnrrnn las circunstancias de
la base II.", letra f del auexo 11.0 3, modificada únicameute en el sentido de que si la primera hipoteca garantiza Ull crédito de mas del 6o por IOO dd \alar total
del inmueble, la cuanHa de la subvención municipal,
que se garautízara con seguuda hipoteca, se n:-duzca en
la proporc:ión necesnria para que el total crédito hipotecari o no cxceda del 90 por 100 del valor del inmueble.
Dicha hipoteca garantizarú, a pmte del crl:dito qtte resulte dc la parle de subvenci6n uo reintegrada aún,
las obligaciones que estaluyc la base siguicnte.
9.• Sera condición indispensable, para obtener la
subYeución que las coope:rativas conctusautes tengan
previsto en sus Reglamentes, una orden dc ~ucLsióu,
y, en general, un régimen cle traspaso de la propiedad
de las casas subvencio:nadns que' gaTautlce, en caso de
mucrle del ocupante, taulo la efècti vidacl de los derechos del Ayuntamieuto, en enanto a la partc de subvencióu no amortizada, como la perduraci6u del carac.tec de casa barata eu el iuumeble constnúdo, es decir,
que no pueda converlirse por arriendo, subarriendo o
venta, eu objeto de especulacióu por parle dc los mismos que gozaren de ayucla municipal parn lcvantarla.
Io.n Duraute quince nños, a contar de la Iccha eu
que empiecen las obras de construcción de cada casa,
sera de: aplicación a la misma la exeución que establece la base 14.a del an~xo n. 0 3·
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CONnlCJON1\S QUE DEBERAN m:UNTR LOS TERlU\NOS OJ1RE·
EN EI, CONCURSO PAR.\ LA ADQUlSlCIÓN DF. I,OS
DJ.;STIN.\005 A LA CONSTRUCCrÓN DIRECTA DE l"N GRUPO

CII)OS

Dl-: C.\S,\5
¡.a

Los terrencs debedm estar libres dc todo censo,
o gravamen de cnalquier clasc.

s~rvidumbre
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2.• Dcbcran estar situados en el término municipal
dc Barcelona entre calles de anchura normal del Ensanchc o en zona no edificada aún y que permita dicba
anchura reglamentaria para las calles que se tracen
cu el porYenir.
3.• Los lcrrcuo~ tendran, a ser posible, la extcnsión de una mauzaua regular del Ensanche y deberan
ser facilmcnh! accesible~ de~de- algnuo de los centros
inclustrialc» de la urbe. Tendran preferencia los situados en zouas cu Jas que pueda dotarse faciltnente Jas
nnevas c<lificaciones de los se1:vicios de agua, luz y
cvacuacióu.
4·" 1~1 prccio maximo de los terrenos sera de 40
pc-sctas el metro cuadrado. En igualdad de cil;cunslancias tcndran preferencia los terre110s cuyos propictarios ofre1.can mayores facilidades en el pago.

Ancxo u.o6
CO:-IDTCIOI\F..S DEL CONCt.JBSO

El concurso para escoger entre las ofertas de constrnccióu ck- eòificios ~e fallara a tenor de las siguientcs rcglas:
r.• Los concursantes presentaran sus proyectos
comprcudiendo una partc arquitectónica con planos y
pr~:supucstos complctos y sus pliegos de condiciones
y otra parte cconómica en que expresarau el cuadro
dc nlquikrcs y gastos de explotación de la finca termiuada, el precio unita1·io y total de Jas obras, la forma
de sn pago, el plazo y duración de las mismas con
sanciones por el exceso de tiempo empleado en su cousirucción y pretnios por 1a reducción del mismo y las
garant1ns dc estos últimos extremos.
2.~ Los proycctos comprenderan, en lo posible, la
cdificación completc1. de una manzana regular a toda
altura, que en los cdificios de caracter monumental
autoriccn las Orclcnauzas muu1cipales. Podran iut.roducirse en los pianos moclificaciones encaminadas a un
aprovechamieuto mas iutensi,·o del terrena. Esta uti!i?.aci6u no podra uunca ser en perjuicio del minimum
que se exije de espacio libre para jarclines de juegos
y el necesario aircamiento. Se autorizaran hasta seis
plantas con el número de babitaciones separadas que
~ca po~iblc instalar en cada una, con arreglo al plano
dc dimensiones y al minimo de concliciones higié:nicas
fijado por la;; reglas de la base í·~ del anexo n. 0 3
dl! eslc dictamc.-'11. El cspacio libre central se habilitara
para janlln dc juegos infantiles, pudiéndo;;e dejar en
alguuo o algunos puntos del perúnetro edificado para
sn mcjor ai reación.
3·" Se ck.slinara una parte del edificio que represente una t.reintaYa parle de su e.-xten;;ión total al hotel
dc sollcros, que quedara sepàrado del resto de las CaRas Jlaralas con escalera propia, asimismo una dc las
pbntas tendra localcs aptos para la instnlacíón de un
reslnn rant econ6111 ico.
4·" 1'odas las casas tendrau salida dire-cta a las cnllcs a que dé fachada el cdificio y al jardíu central o
palio dc jucgos si lo hnhiere, salvo el notel de soltcrm~ qu<> tendra vistas pero no salída a dicbo pat1o.
s.• El proyeclo comprendera una iustalación completa dc aparalos extintores de incendies y tamhiéu ser,·icio,; cu comú u de baños :r laYaderos, dispensaria, sala

para asilo-cuna y local para la administración. E\"entualmente tendra también locales para escuela y biblioteca.
6." La planta baja podra ser cedida en alqniler
para tieuda ck artículos de consumo, pero no podl"an
instalarse en ellas industrias JÚ expeuderse bcbiclas
alcohólicas.
7·"" Los alquileres se regularan según la plat1ta en
que estén situadas Jas habitaciones, oscílaudo entre
un m!uimo dc 35 ptas. y un ma.'íimo de 90 por mes
y vivicuda.
s.~ El plazo para la presentación de proyectos sera
dc tres mescs y se fallara luego de cen:ado, en el término dc dos mescs mas. El Jurado sera reunido por el
.\yuntnmieuto, y sus miembros podran so'licitat de los
coucursantcs toda clase de aclaraciones, asi como invitar a los mismos a introducir cleterminadas varia·
ciones en sus pianos, una vez íallado el concurso.
9... Se adjudicaníu tres premies de 12,000, ro,ooo
y S,ooo ptas., quedaudo Ja participación dc derechos u
honorarios del arquitedo director comprendidos en el
precio de conjunto del edificio y libre el Ayuutamieuto
de toda ohligación por el mencionado concepto.

\nexo u. 0
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BASES P,\RA EL REGLA~!ENTO DEL PATRONATO ENCARGADO
DE

FISC.Il.IZAR

LA

AlJMlNISTRACIÓN

DF. LOS J~':\fUF.BLES

r.• Para ejcrccr la debida fiscalizaci6n sobre el
cumplimiento de los contratos administrativos a que
pneda dar lugar la obra de Cnsas 13aratas, se consti·
tuil·a, en -cuanto empiecen las diversas clases de construcciones prcYistas en el dictamen, un patronato presidida por el Alcalde de Barcelona y compuesto, ademas dc ésle, por siete vocales, tres de los cuales ser(m
de libre desiguaci6n del Municipio. De los restantes
seran nomhrados, uno por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del Pais, otro por la Academia dc
Higiene, otro designado por suerte entre los ~nquilinos
de las \Ï\·iendas construídas o subvencionadas por el
Muuicipio a tenor del dictamen presente, y el cuarto
designado por el Ayuntamiento en tiernpo y fonna que
se acuerde entre representantes de entidades de aborro
popular dc la ci1tdad. La dnración de los cargos sera
de cuatro años, y de los vocales designadQ.s por el Municipio, uno cesara al acabar el bienio corriente, y los
otros dos en la siguieute reuO\·ación bienal del Cousejo. Por d mismo orden, uno y dos vocales altemadamenie, se iran reno,·ando los vocales de designación
del Ayuntauúento a cada reuovación del Cabildo municipal.
z." El Patronato se reunira, por lo menos, una yez
al mes para resolver las cuestiones de tramite que la
administración plantee. Las resolucioues de caractcr
ge•ncr(ll y la aplicación de Jas sanciones establecidas
en los co11tmtos que el Ayuntc1.miento. baya celebraclo
para la ejccnció11 dc la obra de Casas Baratas, rlebcran rcsoh,erse eu sesión de caractcr extraordinario,
e:xprcsanumte convocada, con mención del objeto de
las mi;~i11as.
3... Las rcsoluciones se adoptaran por mayoría sin
cxprcsión de votos particulares.
4·" Son funciones del Patronato, a parte de la fi.s-
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cnlización y cumplimiento de las chíusulas de los contrato!' o la imposición de sanciones, la incantacióu dc
la administración de los inmuebles eu los casos en que
así lo requieraa la f¡¡lta de cumplimieuto de sus obligacioncs por parte dc la entidad administradora, hasta
taulo que sc haya 11evado a la pníctica un uue,·o colllrato de gestión de Casas Baratas.
5·" Seró. tambiéu fuución del Pat:ronato resolver
las soliciludes dc los inquilinos fijando la propo1·ción
en que puerl;¡n presentat·las Jas entidades cooperadoras
a que alndc et extremo lercero del dictamen y reso1Yiendo gin npelacióu si coneurreu o 110 eu los solidtantes la¡; condiciones cle renta p recisas para ocupar
Jas Cnsas Tlamtas.
6.• Fiualmente lendrú el Patrouato el derecho dc
revisar los precios de alqttileres y sus posibles modificacioues, si bien para toda variación que represente aumeuto debera ratificar eu una nue'a sesión el
acuerdo anterionnente adoptado.

Aucxo n. 0 8
BASES l';\RA F.!, CONTRATO Qti"E CEI:EBRARA EL AYUNTAllnEJSTO
CON U

E:-ITTDAD AD::IflNISTRADOJU DE US BARRACAS Y
CAS,\S B.\RATAS PROPIAS DEL )lli~"ICIPIO

t.• Una YCZ terminados los inmueb1es a que hacen
referenda los extremos B y E del dictamen, admiuislracíóu de los mismos, se cedera por couetuso a uua
persoua o cutidad merca11til que oírezca, a jnicio de
Ja Comisión dc Casas Baratas, garautías para ejercerla
con sujecióu ;¡ estas bases.
2.o. I4n culidacl administradora se incautara dc las
fincns en èttanto los Jacultatlvos munidpales las reconozcau y declaren completamente tenninadas y aptas para set· habitada:>.
3.~ La cuticlad administradora se obligara a alquilar las barracas y pisos a los precios señalados en la
condicióu quinta ucl anexo u. 0 2 y séptima del 11.0 6.
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4.• Tendn1n derecho preferente para ocupar habilación dc Casas Raratas las personas designadas por las
entidades o corporaciones que cooperen a la obra de
Casas Baralas, a ttnor del extremo segnndo del presente dictamen, o bic11 las procedeutes de edificios afeclados por la reforma municipal, siempre y ettando sc
trate de ciudadanos de conclición modesta, cuya renta
esté denlro dc los límites fijados por la ley de Casas
Raratas y su Reglamento.
5·" La C11ticlad administradora pagara las cueulas
de suminislro dc agua y luz del it1mueble, el personal
administrativo y dcmas gastos de su gestión, así como
los impuestos que la graYen. Podran administrar por
cuenta propia o subarrendar los serYicios de restaurant
económico y baños y hotel de solteros, consiguando
para esto los prccios y tarifas en que base su calculo
por todos estos conceptos, eu las ofertas que presente
al concurso. Finalmenle, seran de su cargo las obras
dc conserYación del edi:ficio y el seguro de inceudios
úel mismo y cstara obligada a ceder al Município locales para los ser\"icios de clispensario y escuela.
6." La enlidad administradora pe.rcibira el alquiler
con arreglo estrícto a las tarifas de los mismos, y
Yerificadas trimestralmente las liqttídaciones de ingresos y gastos, ingresara el saldo liquido en la Caja municipal, percibiendo, una YCZ la liquidación presentada
haya oblenido la aprobación del 'l\Iunicipio, el premio
de aclmiuislración que se hubiere :fijado al fallarse el
concurso.
7.a La entidad administradora tramitara por su
cuenta los desahucios que scan uecesarios, prohibieudo,
hajo pena cxpresa de desahucio, el subarriendo.
s.n Las cstipnlaciOllCS entre el Ayu_ntamiento y la
eulidncl ndm i nistradora resultau tes del fallo del concttrso, seran elcvadas a escritura pública y eu ella~ se
ñjara, adcmas de los extremos consignados eu estas
bases, el plazo dc la geslióu y las sanciones que deba
el Ayuubmicnto imponcr a la entidad administradora,
as( como el importe de la fianza que garantizara el
cumplimicuto exacto de sus obligaciones.

NOTI C IARI
CERIMO~IAL
Dl!J.J\GActo~s 1 REPn"EsE:o;¡TACIO~s.- Eu els dies que
sota s'expressen, la Corporació municipal assistí, o
l'Alcaldia envià la seva representació, als llocs i {estes que tot seguit s'esmenten :
.
Dia 7 dc dcMmbrc.- L'Excm. Sr. Alcalde, Marquès
d'Alclln, delegà l'IJ.ltre. Sr. Regidor En Josep Capdevila per assistir a la inauguració de cuJ"s i repartiment
de pt·emis que celebrà l'Associació F.uterpeuse tlels
Cors de Clavé n1 seu domicili sociaL
Dia 8. - L'Excm. Sr. Alcalde delegà l'iHustre senyor Tinent d'Alcalde Eu josep Nottell per assistir al
repartiment dc J'àpat e.'<traordinari organitzat per les
Cuines econòmiques clc Gràcia i destinat als pobres
de la barriada.
- L'Excm. Sr. Alcalde delegà l'!Ytre. Sr. Regidor

"

::\'.\gu~lí Escolà per assistir al solemne ofici que, amb
motiu de la festivitat de la Puríssima Concepció, va
celebmr-se a I 'església parroquial de Sant Marti.
- L'Excm. ,\juntament assistí en corporació al
solemnial ofici que, en 1'qsiuenlesa de 1a festivitat dc
la Purfssima Concepció, es ''a celebrar a la Santa EsglésiA Catedral Basilica. Componien la susdita rc.pre!ic-ntaci6 els Ultres. Srs. l\Innresn (Secretari accide11tal),
Viza, Tusquets, Nadal, Junyent, Tuscll i Massot, presidits per 1'Aleni de ::tccidental N'Enric May11és.
Dia 9· - L'Excm . Sr. Alcalde delegà 'l'íLiustre senyor Reg-idor b;n Rn[ael Ratlle per assistir al sopar eu
honor del Prof. \Vintz, d'Erlaugen, que va celebrar-se
a l'Iloh.-1 Ritz.
Dia 17. - L'Excm. Sr. Akaldc delegà l'i11uslre senyor Tiuent d'Alcalde En Llt1is Massot per assistir als
netes qnc celebrà I' Ateneu Obrer Català de Sant Martí.
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ta numerada ; una polsera, d 'aparença d'argent, amb
Dia zz. - L'Excm. Sr. Alcalde dclegà' l'illustre sepc.-drcs yermelles; uua cadena per a rellotge, d'apanyor Regidor ::\'Agustí Escolà per assistir als funerals
rença xapada d'or; unes altres mordaces; Ull taló dels
que, en sufragi dc l'ànima del RYnd. P. Jaume Català,
C. del i\ord, consignat a nom de J- Tc.ruel ; una
F.
\'all celcbrar-~c a l 't:sglésía de la Casa de Caritat.
nia 24. - L'Excm. Sr. Alcalde delegà l'iUustrc se- • bufanda dc llana negra, per a senyora ; un tub contenint documents a nom d'Ignasi Tejedor i López; un
nyor Regidor Eu Salvador Bremon per assistir a la
dc color fosc, per a home ; u u pantaló i una
abric,
cursa pedrestre que va celebrar l'Agrupació Deporti\'a
de cotó, dc color blau ¡ una peça de \·eta
americana
Indicn.
-L'Excm. Sr. Alcalde delegà l'iUustre Sr. Regidor negra; una bossa pt'lila de tela, dc dhersos colors,
En i\[artí Esteve per assistir a la sessió pública que amb un mocador blanc; un mo11ecler de pell negra,
va c<'lcbrar al Saló de Ceut la Societat Econòmica contenint un mocador, una cl<m i cèntims ; nua cartera c.lc cuir, amb documents a nom de Decc;>rós 1'e:na i
el' Amics del País.
Bonet ; uua bossa dc ras de cotó 11egre, couteuint dos
- I/Excm. Sr. Alcalde delegà l'IJ.ltre, Sr. Regidor
mocnclors i cè11tims ; una clau i clucs clanetes ; accions
En Josep Cararach per assistir a la kc;ta dels Jocs
dc 1'cnlitnt Materials de Co11stmcció, S. A. ; tm a
Florals qHe va celebrar la societat Foment Horlcusc.
arrc.cada, d'aparença d'or, amb pedres Ytn:uelles; Ltnn
partida de naixement, a nom de Gaietà Ramon i josep;
Aquesta institució, eu el preGu.\RDJA URBANA. un portaclaus amb tres claus i dues clauetes ; una casent mes de desembre, ha practicat 4,836 sen•eis, la
dena de metall, amb dos portaclaus i dues claus; una
distribució dels quals (·s com segueix :
Dete11Cions ejcctuade.ç. - Per mort, r; per amena- bufanda dc 11aua, de color fosc ; un parell dc milgcs
dc cotó, dc color negre; dues monedes d'argent; m1a
ces elc mort, 4 ; per ferides, 19 ; per dispar d'armes
dc foc, I ; per furt i robatori, 6; per estafa, 4; per cartera dc pell, dc color \·crd, contenint Ulla llibreta,
targetes, notes i deu talons de la Rifa; una bossa-moC.'Xpcndrc- moneda fah;a, I ; per ordre superior, 26; per
de pell negra, contenint un mocador i cèntims ;
11Ctkr,
clcsacalament, 5 ; per atropellament, r¡ ; per \'Íolació
una clau dc tamauy mitjà ; una bossa-moneder petita,
i acte~ t'Onlra Ja moral, I; per intent de suicidi, 3;
cie pell dc color clar, contenint un mocador amb iniper cscànclol, r.
:luxiLis prt•stats. - A di\·erses autoritats, ï50; a cial i ct·ntims; dues clauetes lligades amb un cordill ;
una clau niquelada, per a dos usos; un paquet, conparticulars, 59r ; fetus recollits, ¡ ; a Dispensaris, 502 ;
tenint una peça de teixit blanc ; un passi militar, a
a Cases dc Socors, 273 ; a Farmàcies, 88; en casos
nom de Rogeli Ramon i Zaragoza ; un moneder de
cl'inccndi, 18; conduccions a l'Hospital de Ja Santa
dc color grana, contenint un mirallet i metàl·lic;
pell,
Creu, 52 ; conduccions a 1'Hospital Clínic, 73 ; conun portaclaus amb tres daus petites i tres clauetes ;
ducció dc clcmcnl", 3 ; a embriacs recollits en Ja via
un portaclaus amb quatre claus i una claueta ; \111
pública, rgo; troballes, 8 ; sen·eis a T'anibada i sorportaclaus :unb quatre claus i tres clauetes; tm monctida dc vaixells, 1; sene1s a l'arribada i sortida de
cleret de lela encerada negra, contenint una cadeneta
trens, IOJ ; serveis extraordinaris, 237.
amb una mcdallà, en aparença d'argent, i cè-ntims;
Conch1cci6 dc mcucJicants a la Comisaria lVIunicipnl
nu portaclaus nmb una clau grossa i una cla11eta rodc U1.:11cfic~ncia, uS; conducció de menors, ancians i
; un plànol d'tma finca llindant amb el carrer de
dona
altres extra\'iats, n4.
Recon1•encio11s practicades per iufrillgi1' les Ordenan- Sagués, a nom dc Dolors Comas ; una qua11titat en
metàl·lic ; un estoig de caJiró, contenint unes gafc;s ;
as lllllllicipa/,ç, - A conductors de tramvies, 12; a
un mouederct de pell encerada negra, conteuint un
automobilistLs, 317; a molociclistes, ~3 ; a biciclistcs,
mirallet i mdàllic ; un portaclaus amb una clau i una
:;6; a carreters, 289; a conductors de carretons, ¡6; a
claueta ; un portaclaus amb dues claus i tres clauetes ;
cotxers, 88; a amos de conductores, IJ ; a altres perunes gafes amb muntura de metall niquelat; un clau ;
sones, ¡zo.
un portaclaus amb una clau i una claueta ; una b.omba
d'aire per a neumàtics; un llibre registre de loteria i
Onct:-:A )ft::\'lCll'Ar. o'IxroR.'fAClÓ.- Aquesta oficina,
un reglament de la societat La Hnmauitària ; docudurant el present mes de desembre, ha facilitat I,465 inments a uom de Sah·ador Guerrero ; una bossa de tela
formes a altres tantes persones, les nacionalitats dc
negra, contenint metàllic ; un moneder de pell negra,
les quals es distribueixen com segueix: );'acionals,
contenint un portaclaus amb dues claus; un paquet
r ,327 ; francesos, :.!! ; argelíns, 1 ; anglesos, 14; aiedc capses amb paper apropiat per a embalatge de dolmau) s, 19; italians, 3 ; suisos, 4; grecs, I ; austroços i pastisseria ; una clau i uu portaclaus amb una
10;
argelins,
4;
hongaresos, s ; portuguesos, 3 ; filipins,
clau i dues clauetes ; dos llibres intitulats Al Polo
nord-:nncricau~, 2r ; cubans, II ; me..."ticaus, 9; colombiaus, 2.
Austral.
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DEi\IANDES DE PERMISOS

nunml el present mes dc desembre hau estat recollits en In Yia pítblica i tramesos per a llur dipòsit en
aquesta dept>ndència municipal, els objectes que seguidament s'expresseu :
Una clan ; nna altra clau; un Hib1·e intitulat Compc11dio dt! 1/isioria Sagrada; tm tros dc collar amb
cascabdl~, per a caYalleria; unes mordaces; una claue-

lictt's ad els senyors que han soHícitat permis a
I 'l<~xcm. ,t \j untament per a practicar la instal-lació de
diferents ;1parells industrials :
D.k Antònia Bosch, tres electromotors en la casa
n.• 174 del cnrrer de l'Escorial.
J..n societat Bachs i Casulleras, dos electromotors
eu Ja casa n.• n6 del carrer de Girona.

..
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El Foment d'Obres i Construccions, S. A., substituir un electromotor i insta11ar-ne quatre més eu els
seus dipòsits rlel cnrrer de les Corts i la Carretera dc
l'ort.
D. Pere Ferré, un electromotor i una fogaina amb
caldera oberta en la casa senyalada amb el u.• 49 del
Passeig del Triomf.
D. l\laximi Fernaudez, un electromotor eu Ja casa
n.• 72 del carrer de Sah·à.
n. Onofre Garf, un electromotor eu la casa n.• 396
del carrer d' Argüclles.
La raó social l:Vfartí, Llopart i Trenchs, substituir
tlll generador de vapor per u p altre en la casa- n.• 423
clcl c<1rrer dc Pere IV.
D. Magí Riba, dos electromotors eu la ca~a n: 0 290
del carrer dc Borrell.
D. Pau Schleicher, un electromotor í substituir-ne
un allre en la casa n.• 4 i 6 del carrer d'Alsina.
D. Alfred Terucl, un electromotor en la casa lletra
D del Passatge de Sant Josep.
D. Artur Garcia, un electromotor en la casa u.• 231
bis del carrer el' Aragó.
La raó social Forn de Sant Jaume, traslladar, substituir i installar uns electromotors, una fogaina i quatre forns per a coure pastes eu la casa n.• 1 i 3 de la
plaça dc Sant :Miquel (Gràcia).
La raó social Gasque i Garcia, un electromotor en
Ja casa n.• 4 del calTer de l'Arc de Sant Sih·estre.
D. Enric Garriga, un electromotor en la ca~a u.• 30
del carrer d'Urgell.
D. Enric Hcmaudez, dos electromotors en la casa
n.• 7 del c11rrer de Sagunt.
D. Sebastià lVIarti i Codolar, dos calde1·es obertes
en la casa n.• 692 del carrer de les Corts Catalanes.
D. F'au!'tl Montaud, un electromotor eu la casa n(t:
mero 316 del carrer de Pere lV.
D. Ramon Oliven:·;;, un elechomotor en la casa número 344 elet carrer de Mallorca.
D. Marino Rius, mt electromotor en la casa n.• 20
del carrer dc Béjar.
n. Agustí Sagalés, un muntacàrregues i un electromotor en la casa u.• 242 del carrer de la Diputació.
D. Hilari Solsona, un electromotor en la casa n.• r6
del carrer del Comte de l'Asalto.
D. Enric Schütz, un electromotor en la casa n.• 1
del carrer d'Atanlf.
D. Attdreu Vial, substitu1r un generador de Yapor
eu una casa emplaçada a la confluència del carrer de
les Corts Catalanes i CmTetera de Port.
D. Joan Amat, un ascensor i un electromotor en la
casa n.• 36 del carrer de Salmerou.
n.~ 1\laria Aribau, sis electromotors eu una casa
sense ttúmero del carrer de Pere IV, darrera de la
Mútua dc Propietaris.
D. Jacint A11tich, un electromotor i una fogaina amb
caldera obertn et1 la casa n.• 6o del carrer d'Aribau.
D. Ferrall Bncot, un generador de vapor i un electroiuotor en 111111 casa sense núme1·o del carrer dc Sardenya, tocnnt nl dels Almogàvers.
D. Enrir Balllori, una fogaina i llll alambi cu la
casa n.• t$ del carrer d'Alcolea.
D. Frnm·csc Hnillcs, un electromotor en la casa número 266 del cnrrcr rle Rosselló.
Ln raé> social Cuesta germans, un electromotor eu
la casa n.• 88 del carrer de Tamarit.
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D. Joan Badia, un electromotor eu la casa u.• 33 del
carrer d'Enric Granados.
D. Angel Bèrnia, Ull electromotor en la cm:a n. 0 h8
del carrer dc Béjar.
D. ~fanuel Calleja, un electromotor en la casa número 6J I del carrer de les Corts Catalanes.
D. Antoni Fortuuy, un electromotor en la casa número 10 de Ja placeta del Pi.
D. Josep Gascl1, uu electromotor i un gasogen eu
ht casa n.• 32 del carrer dels FlAssaders.
Ln raó social Indústries MetàHiqnes, S . A., diversos aparells industrials en la ca!;a n.• 9 i n del carrer clc Sèneca.
D. Joaquim l:I<!Rsolivcr, un electromotor en la casa
n. 0 1.35 del carrer de Pallars.
Fill~ de B. Recolons, un electromotor en llur establiment situat al Passatge de Recolons (Sant Martí).
D. Pau Rolduà, un electromotor eu la casa u. 0 651.>
del carrer de les Corts Catalanes.
D. Delfí Sabauell, uu cubilot, una estufa i un electromotor eu son taller iltstallat en la confluència dels
carrers dc )feridiana i Conse11 de Cent.
D. Ramon Soriano, dos electromotors en la ca~a
11. 0 501 dd carrer de \"alència.
D. )[arc Yiadé, dos electromotors en la casa u.• 4
del carrer de Xuclà.
La raó social Frcdu·ic Bayer í c.a, un electromotor
eu la casa n. 0 224 del carrer de Balmes.
D. Robert Escudero, un electromotor en la casa mimero 64 del carrer de Bailèn.
D. Pere Fàrias, nn ascensor i un electromotor cu la
ca~a n.• uS clel carrer de Calàbria.
D. Benet Ferrc·r, nn electromotor en la casa 11.0 2:!ï
del carrer dc la Sagrera.
D. Frnnce~c Hombra•rella, ·substituir i iustaHar cl iven;os electromotors cu el taller la façana del qual
d6ua al carrer dc Sant Ferran i a la Riern cl'Hortn.
D. Miquel Gil, uu electromotot· en la casa 11.0 30
del carrer de Guadiana.
D. Vicens Gili, substituir dos electromotor:'\ en la
ca~n u.• 10¡ del carrer d'Urgell.
n. Damià 1\Iiralles, nn electromotor eu la casa número 2ó del carrer de SalYà.
D. Fèlix Percda, dos electromotors en la casa u.• 15
i 17 dc la Rnmbla de Santa )lòuica.
D. Ramon Rosal, un electromotor en la casa n.• :!5
del carn.. r dc Bailt:n.
D. Miquel Roca\'ert, un electromotor en la casa número 10 del carrer del Pi.
D. Agustí Sagalès, tres electromotors, un a~cen
sot·, un muntacàrregues i 1m muntaplats en la ca~a número 151 del carrer de 1\Iuntaner.
La raó social Santaua i Bein, dos electromotors e11
la casa n.• 405 del carre'r de Mallorca.
D. C. HietTo i Gutiérre:r., dos electromotors eu Iu
casa n.• rz del Passatge de Bosch.
D. Josep 'M.a ·Martínez, nu elecb·omotor en la casa
u.• 400 del carrer de Castillejos.
n. ,\uloni Cnrré, un clectromotcn en la casa n.• IO<)
del cnrrcr dc Bailèn.
n. Joaqnim Ferrer, uu electromotor en la casa número 43 del carrer de l\Iuntaner.
D. Enric Gic;pert, un electromotor en la casa 11.0 23
del carrer dels Sombrerers.
D. Josep Iglésias, un electromotor i una fornal cu ,
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Ja casa senyalada amb el u,• 191 del carrer de Roger
cic Flor.
D. Ernest Gost, 1111 electromotor en la casa u.• 14

motor i un muntacàrregues en la casa 11.0 433 del c:trrer de les Coli:s Catalanes.
D. Salvador Roma, nu electromotor en la casa uúmeros s, 7 i 9 del ca1Tcr dels Escudellers.
D. Calixte Trcscrras, dos electromotors eu Ja casa
n. • 195 del carrer el •Aragó.
D. Ramon \"alls, un electromotor en la casa n.• 158
del carrer de Girona.
D. Pere Ah·arez, uu electromotor i un muntacàrregues en la casa n.• 126 del carrer de Viladomnt.
D. Pere Francítonc::;, 1111 electromotor en un taller
clel carrer de Calàbria, cautonada amb el de- la Indítstria .
La raó social Gil i i C~a l lês, un electromotor en la
casa u .• 31 del carrer d'Enric Granados.
D. Francesc Olivet, un electromotor eu la casa número 94 del carrà de Menéndez i Pelayo.
D. Ramon Porquet, un electromotor en la casa número IOI del carrer d'Urgell.
D. i\Iauuel Targaroua, un electromotor en la casa
n.• 157 del can-er de Giro11a.

del carrer de Valladolid.
D. Sal\·i !barra, 1111 electromotor en la casa n.• ro
del carrer dc Girona.
D. Joan Llebaria, un forn de coure pastes cu la
càsa n.• rsr del carrer d'Enna.
D. Joan ~las, cinc electromotors i dues fornals cu
la casa n.• 134 i 130 del carrer de Pere JV.
D . .Joan Mayans, un electromotor en la ca:;a 11.0 6
del carrer de !11asens.
D. 4 Maria Mur, uu electromotor eu la casa 11.0 345
del carrer de València.
D. Ferran Koguera, snhstituir un electromotor en
la casa n. • 200 del carrer dc Nàpols.
La raó social Osul i Jufresa, un electromotor eu
Ja casa n.• 54 del carrer de Pere IV.
D. Pmdeuci Corominas, una caldera eu la casa número 59 del carrer de Yallespir.
La. societat anònima Material i Obres, Ull electro-
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