'

G A' S ET A

MUNICIPA L

DE BARCELONA
Any x

..

4 de gener de 1923

Núm. t

SESSIÓ DE L'A JUNT AMENT
Fou celebrada el dia 3 de gener, de segona cou,·ocatòria, cs~ent presidida per l'Excm. Sr. Alcalde,
l\Iarquès d'Alella. En eUa hi assistiren els iHustres
sEnyors Regidors següents: Ramon Olh·ella, Joaquim
Degollada, Josep Gabarr6, Salvador Anglada, Pere Domèuecb, Enric Anglada, Juli Marial, Victor Blajot,
Salvador Bremon, Josep ~onell, Lluís Bosch-Labrús,
Xa,•ier Tusel-1, FèiLx Roure, Martí Matons, Agusti Escolà, Bartomeu Casajuana, Josep Barbey, Joaquim M.a
Nadal, Rafael Cauales, Francesc Tusquets, Joan J.
Rocha, Josep Capdevila, Dàrius Rumeu (Baró de Viver), Josep Vilaseca, Josep M.n Sabater, Miquel Junyent, Manuel Sautamaria, Enric :Maynés, Josep Cararach, Antotü Sausalvador, Arcadi d'Arquer, Ignasi
Navés, Valentí Iglésias, Enric B. de Quirós, Bonaventura Plaja, Marti Este'"e, Llufs Massot, Josep Trius,
Joan Bta. Viza, Leopold Beuítcz, Mariau Bordas i
Ran1on Palau.
lleu 's ací els acords que en ella es prengueren :

DESPATX OFICIAL

,

Assabentar-se d'un ofici de l'Alcaldia donant compte dels assumptes informats per la Comissió de Go''ern eu juntes del 21 i 28 de· desembre darrer, als
quals hi ha prestat la seva aprovació.
- Hagut compte d'un ofici de l'IYtre. Sr. Duran
interessant una pròrroga de dos mesos per a terminar
l'expedient que instrueix per faltes de puntualitat o
d'assistència a les oficines, concedir-li de conformitat.
- Eu virtut d'ttn ofici de l'IHtre. Sr. Esteve dema¡Hlllt una pròrroga d'un mes per a terminm· l'expedient que instrueix 1·elatiu a l 'esclariment de ks
tesponsabilitats en què l1agin pogat Í1Jc6rrcr els funcionaris que varen intervenir eu el traspàs de patents
d'automòbil, atorgat· la pròrroga esmentada.
- Aprovar l'ofici de l'Alcaldia, eu el qual n1anifcsta que ha ordenat la fonnació del fitxer de població
indispensable per al bon servei de certificacions. El
tai fitxer es fonnarà a base de les cèdules que serviren

per a la confecció de l'índex del padró d'habitants
dc cada districte. Per a aquests treballs cal disposar
de cabals per a les hores extraordinàries i pel matc;rial,
creient que ascendiran, en conjunt, a 30,000 ptes.
Junt amb aquest ofici s'apro'a 1'informe de la Comissió d'Hisenda asseuyalant la consignació.
- Aprovar, també, tm decret de l'Alcaldia, que
diu aixi : rAtès que en ia Cai.'ta municipal e.xisteixeu
diversos dipòsits, la permanència dels quals constitltcix un entorpiment per a la · comptabilitat i probablemClll un perjudici a causa de 1a se,•a improcluctibilitnt, i havent. aquesta Alcaldia demanat un informe
sobre els 111ateixos a l'Oficina de Propietats, la qual
ha emès el següent : "Comuniqui's a la Comptaduria
que es serveixi ingressar als cabals municipals i a les
partides que detcrmini, les quantitats dipositades en
In Caixa que s'e!anenten eu el referit informe, exceptuant, però, els drets que puguin te11Ïr els dipositants,
menys els que porten data de 29 de novembre de 1916
i els assenyalats amb els n.• 3341, 4u6, 21, 4090 i 15,
els quals quedaran dipositats; respecte a la 2.• i 3.•,
o sien els n.• 3341 i 41o6, s'ordenarà als :Xegociats
corresponents que practiquin les diligències que s'indiquen en 1'infonne per tal de canceJ..lar els dipòsits ;
quant a l'cssenyalat amb el n. 0 21, que practiqui l'Oficina de Propietats totes les indagacions possibles abans
de resoldre, i pel que afecta al- u.0 15, que adquireixi
una làmina del Deute municipal, la qual passarà a
augmentar els cabals del premi Durau i Bas. I, finalment, que procedeixi la Majordomia municipal
Ja venda dels objectes a què es refereix el dipòsit número 23, d'acord amb el senyor caixer, per a ingressar el ~cu producte als cabals del Pressupost. "•

COMISSió DE GOVERN
Jubilar, amb l'ha\er passiu anual que després s'esmenta, els següents funcionaris:
Sr. Juli Trullàs i Feliu, director .de Mercats, amb
4,325 ptes.
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Sr. Joan Lanuza i Farrés, cap d'inspectors d'arbitris, amb 6,131'.ro J>les.
Sr. Joan Oliveras i ~inou, agent d'arbitris, amb
1 1 916'25 ptcs.
Sr. Josep Campalans i Romeu, agent d'arbitris,
amb r,642'50 ptes.
Sr. Josep Basi i Cortina, agent d'arbitris, nmb la
quantitat de r,642'5o ptes.
Sr. Faust! Corbetera i Busquets, interventor dc segona d'impostos, amb 2,279'04 ptes.
Sr. Faust! Flamerich i l,ladó, mosso dc neteja de
I 'Escorxador General, amb I ,642'50 ptes.
- Abonar a Na Joaua Concjero i Arellauo, yfçlu~
del conser~e de les Escoles tle Bosc Sr. Josep Formcuti,
la paga del mes en el qual va morir el seu cspò;;, i
twa altra dc gràcia.
- Desestimar Ja instància de Xa Ramona Fnsté,
ddua del zelador de l'Administració d'Impostos i Reudes Sr. Joan Alzamora, demanant que se li fes gràcia dc
dos a11ys de sen•ei als efectes dc les bases de 1903, relatives a la Yicluïtat i orícnesa a Jc::; esposes i fills dels
funcionaris, i abonar a la recurrent uu socors extraordinari, d'import 1,500 ptes.
- Contestar a la consulta elc,·ada per Ja Comptaduria i Inten·enció respecte al compliment del decret
de 1'Alcaldia dc data 23 dc febrer últim, didal dc conformitat amb la proposta de Ja Comissió de CoYern,
concedint el primer augment gradual de l'On per ;llltiguitat a 1'n\IXiliar Sr. Ignnsi Grau i Mart!, per sl
s'ha de computar en el sou rcguladot, a més dc l'haYer de 3,200 ptes., la quautital de 2,770 ptes. que percep pc.r diverses gratificacions, en el sentit de confir11Jar el susdit decret de l'Alcaldia en els termes en què
està concedit.
- Aclarnr l'acord consistorial de 27 de maig de
1915, pel qual es declarà suprimida l'aplicació dels
preceptes del Reglament d'Empleats i totes ·altres disposicions reglamentàries, referents al dre.t a 1'augment
gradual dc son per a tots els empleats que ingressin
al seryei dc l'Ajuntament amb posterioritat al matei:x,
en el sentit que el dit acord no afecta a la base r.• de
les apro\·ades eu 9 de juny dc 1903, que toncedeix socors pe1· 11na Yegada i pensions mitjruwaut lcR condicions que s'expresseu en les scgiients a les ví~lncs i
fills legítims dels funcionaris municipals, compresos
en l'art. 125 del Reglament d'Empleats dc 1902, que
és el que determina els funcionaris que tenen dret a
l'augment gradualJ això l!s, que els funcionaris a què
es refereix el referit art. 125 si hau ingressat al scnei
de l'Ajuntameut amb posterioritat al 27 dc maig dc
1915, o han estrrt adscrits, níxf mateix, despr~s dc la
h1dicada data rt un dels grups de l'esmentnt article,
no tindran dret als augments graduals de sou, però
s.í a què es concedeixi a llurs vídues i :fills legítims
el socors per una ~egada o les pensions establertes en
les bases aprovades eu 9 de juny de 1903, sempre que
reuneixin els requisits exigits per Jes mateixes; i Í1lcoar expedient per a Ja concessió de pensió a Na Simona Piuil la, vídua del ''igilnnt d'obres i canalitr.acions Sr. Hscolàstic Molina i Andreu, i pel pagament
de. la mensualitat corresponent al mes de no,·cmbre
últim en el qual va morir el causant, de!>estimanl-se la
petició relati\•a a l'abonament dc la paga de gràcia si
de 1'expedient referit resulta que té dret a pensió, i
abonar-lí en el cas c¡ue no fos ai~i.

COMISSIO CENTRAL
A fi dc promoure una \·aca1lt dc metge segon dc la
Secció de policia sanitària dc l'l11stilut l\Iunicipal d'Higiene, obrir couc1trS entre els numeraris de l'1111tiga
secció primera que varett prestar servei -com a supernumeraris en la Secció t1 'Higiene, fixant·sc c1 tcrmi ni
de vuit elies per a la presentació d'instàncies.
- .Nomenar guàrilies urbans els Srs . • \utoni Sacristan i i\Ianníbia, Joan R. )[assaguer i Font, Benet
Puyo i Timoneda, Josep Amo i Moreno, Andreu Queraltó i Palós i Florenci Royo i Escuri.

COMISSió D'HISENDA
Declarar vàlid l'acte dc la subhasta que, sots el
tipus de 200 ptcs., e~ celebrà per a I 'arrendament, pel
tern1ini dc deu anys, del quiosc destinat a la 'enda dc
diaris iustal·lat a la Rambla dels Estudis, clavant de
la casa 11.0 7, i acljudí,car clcfiuiiiwllnentla,refc ridu subhasta, per lu quantitat de 205 ptes. mensual!i, a En
Llu!s Bergé.

C0l\IISSI6 DE FOJ\IENT
Accedir a la demauda elc N'Albert Fon tau a i Esteve per a nprotitar la 111ajor cle\·aci6 d'lma ploma
d'aigua de Montcada que Iomcix la casa 11.0 10 de la
plaça Reial i n.• 2 del cancr dels Tres Llits.
- Disposar que aquest Ajuntament es mostri pmt
en el recurs dc cassació que da~ait el Tribunal Suprem
tenen interposat i eu tramitació els germans Srs. Pere
i Bonaventura Llort i Snutac::ma, contra el veredicte
de l 'Audiència de 17 de febrer dc l'any dan:cr, prck
ferit eu el plet de judici civil ordinari que insten
contra aquest Ajuntament en rc.--clama.ció de danys i
perjudicis per a ocupació d'uns terrenys, i designar
l'advocat Sr. Joan Rosell per a defensru· aquesta Corporació i el procurador Sr. Antoni Bieudicho, el qual
la representarà en l'indicat procediment.
- Autoritzar En Ricard Agustí, en 110111 i representació d'En Lluís Marsnus i Peix, per a const.n1ir
un passaJHs en la vorera clc daYanl la casa n.• 307 del
carrer dc :Muntaner; procedir per la Direcció de Parcs
públics i arbrat a Parrancameut de l'arbre que cxistcix da.\ a ut de Ja referida fine~, i imposar al peticionarj, per drets de perm!s, la quantitat de 6ó ptcs.,
havent d'abonar, a més, la suma de rro ptcs. per les
despeses d'armncament i 1.1-::lllsport.
- Que per haver cedit g:ratllitameut N'Aclclina
Piñeiro i Ruiz per a l'obertura del carret· de Balmes
una porció dc teneny de la finca dc Ja seva propietat,
n.• 15 del carrer de Bertran, i hagut esmenl de què
a conseqül-ncia de la tal cessió ha quedat obstmïda la
comunicació de l'immoble amb la Riera de fiant Ger''asi1 a causa de presentar la rasant del caner dc Balmes un important desnivell sobre: la d ita rie1·n, consb·uit per la port interior dc l'cxpre!;sada finca una
escala d'accés en substitució de la que h1 l1avia en la
finca, per 1'import de 6oo ptes.
- Que. per les mateixes raons que s'esmenten en
l'aco1·d anterior, i en ço que fa referència a la casa
0, 0 17 del carrer de Bertran, propietat cl'I;n Modest
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Bosch i Pousa, i a la casa n. 0 I9" del mateix carrer,
propietat d'Eu Josep Pr:tts i Serra, construir en cadascuna de les referides finques, ·i per la mateixa quantitat dc 6oo ptes., una escala d'accés en substitució de
les que ja disfruta\'Cn.
- Concedir a En Josep Roca i Roca la quantitat
dc 4,000 ptcs., per tal de retribuil:-lo del treball importaut que ha realitzat en la confecció del llibre
relatin a la història dels c::nTers de la ciutat, treball
que li fon encarregat en Consistori d~ 7 de setembre
dc 192r.
- Aprovnr el projecte d'enllaços del carrer de Vilapiscina :-~ mb el dc la Maladctta, formulat en 27 dc
setembre darrer pel senyor arquitecte eucarregat del
gTup primer clc Ja Secció primera de l'Oficina dels
i->crvcis tècnics.

COMISSió D'ESCORXADORS I MERCATS
Accedir al traspàs en vida demanat per N'Elisabet
Segura i Mach i la seva filla ~a l\Iaria 1'\oyeJl i Segura,
dels llocs n.• 6r3 i 658 del Mercat de Sant Ant9ni,
destinats, ¡e.c;pectivament, a la Yenda de fruites i ous,
a favor d'Eu Juli Sala i Valls, previ el pagament del
quíntuple dels drets dc pennís, i desestimar les im;tàncies presentades pel Sr. Martí :\Iusacbs, espòs dc
la rdcriua Na .l\Iaria ~o-çeiJ, oposant-se als dits traspassos.

COMISSió DE CULTURA

I <

I

..
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Destinar la quantitat de 350 ptes. per a la iustallació d'nua escomesa ' elèctrica a l'Escola Municipal de
Música.
- Obrir un crèdit de 2,ooo ptes. per al proveïmeut
cl'euergiu elèctrica a la Colònia escolar de Martorelles.
- Que per no haver pres possessió del cànec dintre del termini degut, els mestres agregats Srs. Antoni Audet1is, Vicens Saufcliu, Llorenç 'rondo i Antoui Barnct, se'ls consideri desistits del dret de
possessionar-se del cànec pel qual foren designats i
deixar sense efecte el nomenament dels mateixos acordat en sessió de 25 d'octubre dar¡er.
- Autoritzar l'entitat organitzadora de la Diada
de la Llengua Catalana perquè al matí del diumenge
pròxim pugui celebrar l'Aplec patriòtic a la plaça de
la Cascada del Parc; cedir-li el Saló de Cent perqula la tarda del matci."' dia celebri l'homenatge a la
nostra llengua, i atorgar-li, a més, una subvenció de
200 ptes. per tal de contribuir a les d~;speses que ocasioni el referit homenatge.
S'aprO\'a, amb aquest acord, unà esmena, signada
pels Jl.ltres. Srs. Massot, Esteve i Barbey, perquè, com
en a11ys anterior~, sia la subvenció de 1,500 ptes. i no
dc 200 com diu el dictamen.
- Concedir l'efectivitat en el càrrec de professor
dc llengua france:m de les Escoles Compleiueutàlies
d'Oficis dels distriçtes V i VII a En Josep M." Tarruella i .A rnavat, el qual ve exercint el càrtec iuteri·llamcnt de~ -de fa més de set a11ys.
- Ha\>(.ut cessat eu eT cànec de Regidor els sc·
uyors Antoui Moutuner i Lluís Nïcolau, els quals foren designats com a tals per a formar part del Jurat
del concurs per a 1'atorgaci6 del Premi Pelfort, no-
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menar pt'r sub:-;tituir-los els Illtres. Srs. Estanislau
Duran i Rt:ynals i Mauuel Santamaria.

C01IISSió D'EIXAMPLA
.\provar els actes de la subhasta relatius a la constmcció· d'una claYeguem, claYeguerous 1 imboruals i
•
totes altres obres accessòries pel desviament de la RienJ.
de !l!agòria, en el carrer d'Argüelles i Grauvia Diagonal, en el tros correspo¡.¡eut a la ~ona d'Ebmmpla 1
dc~ dc l'cnci·euament del carrer de la Tra vessern fins
a enllaçnr nt11b la collectora èl.e la Riera de Malla, .adjudicant-sc definitivament la referida subhasta a la ra6
social Material i Obres, S. A., per la quantitat de pessetes 384 ,400.
- Alicuar a Eu Josep Ycart, pel preu de 4,884'44
pessetes, una parcclla p1·ovineut de l'antiga riera de
la Creu d'en Malla o de Bargalló, situada als cat-ren>
dc Cousell dc Cent, Villarroel, Diputació j Urgell.
-.\provar, també, l'acte de les subhastes següents:
Una, relati,·a a la collocació de ,·ores als carrers dc
I.lacuna, Pujaclas, Auzias March, Gram·ia ~Ieridiaua,
Rosselló, Coello, Llansà i Sicilia, adjudicant-se definí- ,
tivatuent a la societat anònima Foment d'Obres i Construccions per la quantitat de 63,650'75 ptes., i unes altres, rclath·es a la construcció de clavegueres, clave· guerous i imbornals i qualsse\'Ol obres accessòries als
carrers dc la Diputació, entre els d'Urgell i Borrell,
Borrell, entre els de Consell de Cent i .A.ragó, l\Iallorca,
entre els de Dos de Maig i Bog-ateU, Coello, entre els
dc Lepant i Castillejos, Lepant, entre el de la Indústria i els quarters, Indústria, entre els de Marina
i Lepant, Sant Simó, Recared, Certori, Independència,
entre el de Provença i Cami dels Enamorats, Carrctc·ra anliga de València, entre Marian Aguiló i 75 111.
nbans del cle Lope de Vega, adjudicaut-sè definitiva.
ment a N'Enric ~angé i Valls per la quantitat de pessetes 400, t::¡o.
- Aprovar el compte relatiu a les reparacions fetes
en els comptadors de les foúts públiques de l'Eixampla per la Societat Ge11CJ.·al d'Aigües de Barcelona durajtt el mes de setembre darrer, d'import 738'70 ptes.
- Concedir a En Manuel Vidal i Oller el pennis
que té demanat per obrir uua porta a la paret dc
tanca del solar situat eu la prolongació del carrer de
Casti llejos, cantonada amb el de Bonasort, entenent·
se que aquesta concessió no significa reconeixement
dc l'actual urbanització.
- Que mitjançant Eu Gabriel Aixelà aboni les
obres del canvi del fanal existent enfront dc la casa
u. 0 Sr del carrer de Casanova, la qual priYa la constmcci6 u'uu passallís, atorgar al susdit senyor autorització per a construir-lo a la ''orera així que sia
traslladat el referí t faual.
- Ordeu:u a Na Maria Montserrat i Albaro, vl.d\1:1
de Tomàs, propietària de la casa n. 0 I5l del carrer
d'Enric Granados, que eu el termini de vuit dies pro•
cedeixi a l'enderrocament dc la tribuna posterior del
pis baix i de la dépendèucia coustmïda sobre uu dels
tlcl terrat; i ordenar, aixi mateix, que dintre cl'igual
tcnui11i demani Ja leg:'llitzaci6 de les dues dependències c:onstruïcles en la referida finca.
- Denegar a En Joan Fèlix i Laporta el permís
que soU icita per construir .un passallis -a la >orera de
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la casa n. 0 r4 del carrer de \'ilassnr, i a Na Gumersiuda Bofill, vídua d'Abelló, l'autorització que ha demanat per n construir sis pisos sobre els baixos n.• 179
i xSt del carrer de París.
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COMISSió DE CE:MEKTIRIS
Destinar la quantitat de 1.250,000 ptes. per a continuar les obres de reparació dels desperfectes causats
pels darrers moviments de tena en el Ceu1et1tiri del
Sud-Oest i 11er a la construcció de nínxols.
S'aprova una esmena -çerbal de l'Ultre. Sr. May:nés,
en el sentit que les obres que es projeden es facin
mitjançant concurs.
- Concedir a l'entctramorts del Cementiri de l'E.
Eu Miquel Peclro i Esteven, el premi de constància
acordat. en Consistori de 6 de juny de 1905, abonantse-li, eu conseqüència, des del 4 de novembre prop·
passat, la quantitat de 0'50 ptes. cada dia.

PROPOSICIONS
Foren apro\ades les següents, signades pels mustres senyors Regidors que seguidament s'esmenten :
Dels Srs. Bordas, Viza i Junyent, demanant qtte
l'Ajuntament nomeni uua Comissió especial de Regidors per a tot el que faci referència als drets dominicals de l'Ajuntament eu relació a la Companyia de
M. S. A. ; que sobrevivint dos dels lletrats dels que
per anteriors acords municipals es té so11icitat dictameu es dirigeixi als susdits lletrats Srs. Abadal i
Llubí atenta cotutmicaci6, invitant-los a què en el termini dc qniuzè dies trametin a l' Ajun~ament, conjuJJtament o per separat, el seu dictamen ; i ·q ue per 1'advocat que dirigeix per compte de l'Ajuntament el litigi
mub la Compa11yia de M. S. A. es do,ni compte a la
Comissió especial de Regidors a què fa referència l'extrem primer, de l'estat de1s actes, seuse perjudici de
què pel referit advocat i pel ptocurador es doni a les
actuacions pendents tota 1'activitat processal convenient als interessos del Municipi.
D'aquesta proposició és rc:fusat el primer e:l\.-trem,

apromt el segon, com així mateix el tercer, substituint, però, d'aquest, les paraules ca la Comissió especial de Regidors a què fa referència l'apartat primer• per les de cals Síndics•.
·
- Dels Srs. ::\Iassot, Este,·e i Canales, perquè, ha\eut Ja representació del Greuú de Cabrers apellat
davant dcl Tribunal Suprem de l'acte del Tribunal
prO\'Ïncial, no donant lloc a rebre a pro,·a el plet que
té aquella entitat interposat contra l'acord municipal
prohibint la circulació de cabres pels can·ers, s'acordi
confiar al lletrat de Madrid Sr. Joan RoseU la tepreseutació de 1'Ajuntament com a coadjuvant de 1'aclmiuístrací6 èn Ja dita apellació, de conformitat amh
el crited del lletrat assesso~· d'aquesta· Corporació.
- Dels Srs. Massot, Tusell, lkemou, Esteve i Palau, perquè es destilli la quantitat de 500 ptes. per a
l'adquisició d'una llotja en el concert que l'eminent
violoucellista N'A u toni Sala donarà al teatre Tfvoli el
proper diumenge a profit de l'Associació Protectora de
1'Ensenyança Catalana.
- Dels Srs. Matons, Sabater i Maynés, perquè es
concedeixi a I 'entitat organitzadora Casal :Nacionalista
de la Barceloneta, banderes, fustes, plantes, flors i tots
alt~es elements de decoració propietat de l'Ajuntament, amb les condicions de costum, per a la festa de
Reis que celebrarà la referida entitat.
- Dels Srs. Tusell, Blajot i Domènech, perquè
s'in[onui a la Direcció general d'Administració local
que procedeix desestimar eu totes les seves parts els
recursos d'alçada presentats pels Srs. Baró de Griñó,
Pere Carbonell i Pere Garcia Fària contra la providència del Govern civil que els ordenà el nomenament
ue perits per al lllesurament j valoració de llurs :finques, a{ectades pel projecte de Parc de Moutjtticl1,
emplàçameut de l'Exposició de Barcelona.

ACORD DE CONDOLENÇA
A proposta dc la Presidència s'acordà fet constar
en acta el dol de la Corporació per la mort de l'illustrc Regidor En Josep Morera.
També s'acordà, a proposta de l'llltre. Sr. Rocha,
suspendre la sessió per cinc núnuts en senyal de dol.

COMISSIÓ DE GOVERN
Heu's aci els assumptes resolts pe1: l'Alcaldia, a
proposta d'aquesta Comissió, en junta celebrada el
dia 28 de desembre proppassat.
~

SECCió DE GOVERNACió
CEMENTIRIS
HagLtt compte de la demanda presentada, estendre
un duplicat del títol del nfnxol de pis quart, n.• "!.459,
interior, illa primera, departament primer del Cemen-

tiri de l'E., a favor dels germans Srs. Manuel Bagaria
i Gosch i I.lu{s Bagaria i Bou.
- Estendre un duplil:at i traspàs del dret funerari sobre la tomba menor n. 0 183 a de la via de Sant
Josep, agntpació segona del Cementiri .d el SO., a fa'Çor de Na Rita Dculofett i Plana.
- Bstcnclrc un duplicat i traspàs del dret funerad
sobre la tomba 1uenor u. 0 295 a de la via de Sant
Josep, agrupació segona del Cementiri del SO., a favor dels germans Srs. Rafael, Maria i Aleix Este.. anell i Sid6s.
- Aprovar la certificació i relació valorada, d'im·

•
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port r8,25Ò't9 ptes., lliurament final de les obres realitzades al Cementiri d'Horta pel contractista En
Josep Casals i Duran.

SECCió DE FOMENT
NEGOCIAT D'OBRES PARTICULARS
H:tgut compte de les denu111des presentades, atorgar els scglienl.s permisos per a Ja realització de les
obres i iustalJacions industrials que s'expressè'll :
A D." Carolí11a Carie, per construir un colomar a
la casa n.• 31 bi!l del carrer de l'Encamació.
A D. Emili Castells, per reparar un cobert en la
finca 11.• 246 del carter de Sans.
A D. }oa11 Rafart, per practicar obres interiors a
la casa n.• 26 tlcl carrer de Sant Vicens.
A D. Josep Ferré, per practicar obres interiors a
la casa n.• 64 del carrer de Sant Alexandre.
A D. Francesc Sas, en representació d'En ~Iarian de
las Cue\'aS, per reformar una paret de tanca corresponent a la casa senyalada amb la lletra B del carrer
de Castellnou (Sarrià).
A D. Eudald Dachs, per construir dues cisternes,
arrebossar la façana i practicar una :finestra a la casa
n.• 3 del carrer de les Casetes (Valh·idrera).
A D. Rafael Viladecans, per construir -qn passallís
davant de la casa n.• 27 del carrer de Sant Telm.
A D. Joan Civat1ero, en representació de D.• Llúcia
Pascual, per construir un clayegueró a la casa u.• n
del caner de Sant Vicens.
A D. Andreu Rovira, per construir dos coberts en
uua finca els davants de la qual dónen als carrers de
la Travessera i Galileu.
A D. Carles Sala, per practicar obres Ü1teriors a
la casa 11.0 ~40 del carrer de l'Avinguda de Ja República Argentina.
A D. Joaquim Valls, per construir una casa en un
solar emplaçat al carrer senyalat amb la lletra C de la
barriada de can Dragó.
A D. Francesc Pérez, per constrnir una. casa eu
una finca els davants de la qual donen en un carrer
del baiTi de La Trinitat (Sant Andreu).
A D. Vicens Pla, per construir una casa al carrer
lletra I del barri de la Prosperitat (Sant Andreu).
A D.• Carme Miralles, per construir una casa eu
uns terrenys del Passeig Nacional (Horta).
A D. Agustí OliYer, en representació de D ... Maria
Vallel, per substituir els tubs de desguàs de la casa
n. 0 29 del carrer de Sant Ramon.
A D. Frederic SegaiTa, per practicar obres interiors
a la casa 11.0 7 del carrer de Sant Cristòfol.
A D.• Carme Jordi, per cauviar l'ampit del terrat,
reparar la coronisa i arrebossar la façana de la casa
11. 0 99 del carrer dc Bertmn.
A D. Francesc San Miguel, per construir una casa
en una finca del carret del Guinardó (Horta).
A D. Jaume Parés, per construir un pou per a utilitzar lc:; seves aigües per al regatge o usos industrials
eu una propietat emplaçada al cau1f de can Soca (mutl·
tauya de Vallvidrera) .
A D. Josep Vílà, per construir un dipòsit M;omas
'ï uu pou d'aigües mort en dues propietats en1plaçades
al carrer de Cuyàs <Sarrià).
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A D. Francesc Ruiz, per installar un electromotor
i una fornal portàtil a la casa n.• 8, lletra A, del Passatge de Sant Antoni Abat.
A D. Guillem Ramos, per substituir un electromotor per uu altre a la casa senyalada amb el n.• 191 del
carrer de Mallorca.
A D. Benet Vallespinosa, per traslladar un electromotor de la casa n. 0 8 del carrer de la Verge de l'Empar a la n.• 12 del de Santa Teresa, i substituir-lo per
un altre.
- Atorgar pennís per instaLiar electromotors a les
cases que tot seguit s'esmenten: A D. Joan Fàbregas,
dos, a la u.• 192 i 194 de la Travessera; a D. Ignasi
Delgado, un, a Ja n.• 16 del carrer de Viladomat; a
D. Narcís Rivas, un, a la n. 0 17 del de Lull; a don
Alexandre Portell, un, a la torre Quintana, emplaçada
al Passeig Universal; a D. Jaume Sauz, un, a la n. 0 32
del carrer de Ja Boqueria; a D. Jaume Daura, clos, a la
n. 0 254 del de Rosselló; a D. Manuel Samarra, un, 11
la n. 0 164 del de Giroua ; a D. Càndid Quer, un, a la
n.• 409 i 4ll del de Còrcega ; a la raó social 1\Ias i
Sanchez, tres, a la n. 0 26 del Passatge de 1\Iarimon;
a D. Agustí Oliva, un a la n.• 26 del carrer de l'Alegria, i a D. Antoni Estrada, un, en un taller installat
en una casa del carrer de Ja Independència.
- Retornar a D. Joan Castells i D. Joan Ardebol,
eu representació aquest darrer dels hereus de D.• Rosa
Molet, les quantitats que prèviament havien dipositat,
en concepte d'arbitri de reconstrucció i conservació de
pnYiments·, en construir els claveguerons de les cases
u.• 47 i 89, respectivament, dels carrers de Guillem
Tell i Saragossa.

NEGOCIAT D'OBRES Pú.BLIQUES
Atorgar permís a la Societat General d'Aigües de
Barcelona per 1·ealitzar obres de canalització per a
aigües al carrer dc Pere IV (Sant 1'v!artl).
- Concedir pernús a D. Enric Matas i Ramis i
D. Josep Vela i Diaz per constmir les voreres del carrer de Sant Bemabeu (Horta) i les de davant de la
casa n. 0 2 del carrer de l'Arc d~ Sant Agusti, respectivament, i facilitar-los les vores necessàries.
- Aprovar el compte presentat per D. Francesc
1\Iarimon i la raó social Fills de Pere Riera, relatiu a
les obres efectuades per a l'arranjament de les dependències de la Direcció dels Serveis tècnics, d'import
1,682'88 ptes.

SECCió D'EIXLUJIPLA
NEGOCIAT D'OBRES PARTICULARS I PERSONAL
Vistes les instàncies presentades sol·licitant permís
per a la realització de les obres que sota s'e..""presseu,
atorgar-los de coufonnitat :
A D. Josep Egido, per constt·uir una casa, de soterranis, baixos i dos pisos, al carrer de Rosselló, entre el de Bailèn i Passeig de Sant Joan.
A D. Josep Ballvé, per construir cinc pisos, una
mansarda i una tribuna, datnunt dels baixos de In casa
n. 0 98 del carrer de Claris.
A D. Andreu Guillamet, per construir un cobert

'
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definitiu en la finca senyalada amb els n. • 9 i l i del
•
carrer d'Amposta.
A D. Jaume Ribalta, per CotJstruir un cobert provisional en una propietat senyalada amb- el n.o 197 del
carrer dc Sardenya.
A D. Enric Venturas, per efectuat: les obres de
construcció necessàries per a muntar un cobert provisional eu una finca la bçana de la qual dóna al
carrer de París.
A D. Nards Simó, per reparar UJl cobert e."\éistent
en el u.o 7 del carrer dc la Granja h':xpCI-imental.
A D. Florent! Ros, per enrunar un cobert emplaçat eu uns ten·e11ys del carrer de Provença, prop del
dc Calàbria.
A D." Emllia Sautacana, per practicar obres interiors i modificar una porta a la casa 11.0 64 del carrer
de Magallanes.
A D. Antoni Gabarró, per efectuat diverses obres
en els interiors de la casa senyalada amb el n. 0 1 de
la Ronda de Sant Antoui, la qu_al forma xamfrà amb
el carrer d'Urgell.

PUBLICACIONS I

XEGOCIAT D'OBRES PúBLIQUES
Atorgar l'aprovació dels següents comptes:
Quatre, presentats per la Societat d'Aigües dc Barcelona, relatius al subministre d'aigtta per a regatges
per mitjà de manguercs i boques o¡npHdores de l'Eixampla, durant els mesos de juny i juliol, d'import,
respectiu 19,659'75, 5,445'20, 22,591'65 i 5,109'60 ptes.
Sis, de l'E. C. d'Aigües del Riu Llobregat, també
pel mateix concepte qLte l'anterior, durant els mesos de
juny, juliol i agost, d'import, respectiyament, 3,934'90,
1,5:'!9'88, 4,279'95, I.494'48, 4,915'55 i 2,193 ptes.
- Donar l'aprovació a la certificació i relació valorada presCJit.'tda pel Foment d 'Obres i Construccious,
referent a lcR obres dc construcció d'un paviment dc
rajoles ll'asfalt comprimit eu el trajecte dei' carrer dc
Ics Corts Cntalancs, entre la Rambla de Cataluuyà i
el Passeig de Gràcia, d'import ~4,7.13'33 ptes.
- .\ pro\"ar 1'acta de la recepció proYisional de les
plaques coliocadcs en diversos carrêl'S de Ja zona d'Eixampla, pe-r l'industrial En Josep Thai.

DISPOSICIONS OFICIALS

Des del elia 28 de desembre de 1922 al 3 de gener
de 1923, ambdós inclusiu, les publicacions oficials que
sota s'esmenten hau inserit ço que se'n fa referència,
d'interès per a la nostra l\1uuicipalitat.

GACETA DE MADRID
Durant els elies que més amunt s'esmenten aquest
diari oficial no ha publicat res que afectés a la nostra
Excma. Corporació municipaL

ment de compromissaris per a l'elecció de Senadors,
serà e.."posada als baixos de les Cases Consistorials
per espai de vi11t elies, de conformitat amb el que
prc,•é la llei Electoral.
- l:'nblica un :1vfs de l'Alcaldia assabentant que
1'agent execulitt li ha participat hayer nomenat com
a anxilíar N'Enric Delhom i Echenique.
DIA 3· - Anuncia que l'Ajuntament acordà obrir
concursos per a la concessió de subvencions als constructon; d'habitacions higièniques i econòmiques i a
les entitats cooperatives per a la construcció de cases
unifantiliars. A continuació insereix les bases per les
quals es regirau els susdits concursos.

BOLETíN OFICIAL
DIA 28 DE DESEMBRE. - Anuncia que haYent estat
ratificat per l'Ajuntament i la Junta Mnnicipal el Pressupost e.."l:.traordinari de despeses i ingressos format en
virtut de laR. O. del Ministeri de la Governació, l'original d'aquell es trobarà de manifest, pel tenui~ de
\'Uit dies, en el Xegociat de Pressupostos, durant les
hores d'Oficina.
- Comença a publicar 1'extracte de les sessions de
l'Excm. Ajuntament celebrades dumnt el proppassat
mes d'octubre.
DrA 29. - Publica una providència declarant incursos en l'ap1·emi de primer grau a deutors de diferents arbitris.
- Continua la publicació dels acords presos pe1·
1'Aju11tnment durant el darrer mes d'octubre.
DIA JO. - Insereix quatre anuncis fent assaber el
nomenament d'altres tants recaptadors de l'a1·bitri Ulllnicipal sobre Inquilinat.
DIA x.r ne GF.I•.'IlR. - Fa públic que ha\'ent aprovat
1'Ajuntament la llista dels dos cents majors contribuents
per territorial i industrial que tenen dret al nomena-

DISPOSICIONS DE L'ALCALDIA
Atenent les disposicions de l'art. 28 de la llei Yigent
de Reclutament i Reemplaçament de l'Exèrcit, es recorda a tots els espanyols que, en complir els vint anys,
tenen obligació de sollicitar llur inscripció en 1'allistament del Reemplaçament de l'Exèrcit, i que Ta mateixa
obligació tenen els pares o tutors 11urs, sempre que
aqucl1s no ho haguessin fet, aix{ com els directors o
administradors dc manicomis o establiments dc beneficència, i els caps d'establiments penals en relació als
individus que essent-hi acollits i reclosos tinguin ja
l'edat d'ésser allistats.
Es fa públic per aquest edicte, perquè se !l'assabentin les persones a les quals pugui interessat', inscl"int-s.c a coutiuuació els arts. r2, 27, 32, 34, 4r, 304 1
305 dc la Llei i 35 i 43 del Reglament que clet.enuiuen
l'es111entacla obligaci6 i respousabilitats que pesen sobre ~ts els que no compleixin el precepte legal.
B::~rcclo11a, r.r de gener de 1923. -"!.!Alcalde Fresi·
dent, FERRAN FABRA.
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Art. 12. El individus que no acreditin ha,•cr com·
plert les obligacions militars que per llnr edat 1
condicions el!' hagi correspost o no estiguin c.xcmpts
de responsabilitat, d'acord amb les lleis de l'Ex.t:rcit, no podran ésser admesos al servei de l'Administració de l'Estat, Producies o Municipis, ni dc les
Societats o Empreses que tinguin contracte~ o sub·
\'encions d'aquelles.
Art. 27· Tots els espanyols, eu complir 'e ls Yint
anys, qualsevulga que sigui llur estat i condició, eslau
obligats a demanar In inscripció a l'allistament del
l\1uuicipi en la jurisdicció del qual habitin llurs pares
o tuto~·s, o ells mateixos, si 110 en tingucs::;ilJ, \Cnint-hi
també obligats els parés o tutors, així com les perso·
nes o autoritats dels quals depenguin els mi11yous. Els
minyons que es trobin a l'estranger !lo!Hcitaran la inscripció a l'Ajuntament on habitin llurs pares o tutors
o en el de la darrera població que aquests haguessin
habitat eu territori nacional, en el' cas dc no habitarhi; i a falta dels pares o tutors, al Municipi corresponent al darrer domicíli dels propis interessats, abm1s
d'auar-se'u a l'estrang-er. Els que es trobin eu demartació de Co11solats, amb expressa autorit-;.nci6 per les
operacions dc reclutament, s'hi podran i11scriure. De
cadascuna d'aquestes peticions se'n lliurarà uu rebut
acreditatiu, per si els fos necessari als efectes del que
prescritt l'art. 31.
Art. 32. Queden compresos a l'allistament dc cada
any tots els minyons, encara que s'ignori llur residència, que compleixin els vint-i-un anys des del 1.•
de gener al 31 dc desembre inclusiu d'aquell any, i
els que, excedint de l'edat esmentada, sense haver complert els henta nou Anys, en l'indicat dia 31 de de·
sembre, no haguessin estat compresos per qualsevulga
motiu eu cap allistament anterior.
Art. 34· L'allistament compendrà tots els minyons
que tinguin 1'edat i es trobin en les condicions prescrites eu l'art. 32, qualsenllga que sigui llur estat, clas·
sificant-los per l'ordre següent.
r.r Els minyons, el pare o la mare dels quals, a
[alta d'ells, hagin re~idit durant l'any anterior al de
la data del bau per l'allistament e.n el )!uuicipi cu
què es faci, encara que en el moment de 1'allistament
no es trobin en la localitat.
2.n Els minyons, el parc o la mare dels c¡unls, a
falta d'ells, ti11guin ht residència, a ,comptar des del
dia I.r del mes de geuer, eu el Municipi on es vcrifi·
qui 1'allistament.
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3.t Els minyons que hagin residit ·en Ia forma indicada eu el primer cas pels seus -pares.
4.t '-Els minyons qne resideixin en la forma que
expressa el segon ca¡; referint-se als pares.
5.11 Els fills del mateix Municipi.
"\rt. 41. Els que havent deixat d'ésser compn.sos
en l'allistament de I 'any que els correspongui no es
presentin per a fer-sc ínscrime en l'immediat, seran
inclosos en el primer que tingui lloc després de descoberta l'omissió i classificats com a soldats, si es declaren útils, vedant-los el dret a les 'excepcions legals
que puguin presentar, així com e1 de soJ.licitar pròrro~
gues i -la reducció del temps de servei que s'c!;meuta
eu el cap. xx, assenyalant-los per ordre con ela!. ht
d'in~criptió els pdmers nombres del sorteig a l'nllü;tament en el qual s'incloguin, sense perjudici dels càstigs que detenniua el cap. xxu d'aquesta Llei i de
les penes eu les quals puguin incórrer, si haguessin
procurat l'omissió amb frau o engany.
Art. 304. Els que no compleixin l'obligació que té
tot ciutadà cl'inscriurf.!'S a l'allistament, se'ls castigarà
amb una multa dc 250 a 500 ptes., si els minyons fossin trobats, i amb la de 500 a r,ooo ptes., en el cas
contrari, abouant-Ies els parcs o tutors.
Art. 305. Els que amb [rau o engany procuressin
1'01nissió eu l'allistament, eu el cas cle resultat· inútil¡;
per al servei quan fossin alllstats, sofriran l'arrest d'un
mes i un dia a tres me!ios i la multa de 50 a 200 ptes.,
que imposarà el Tribunal corresponent. En el cas d'insolvència de la multa, sofriran la presó subsidiària que
correspongui.
Art. 35 R. El:! pares o tutors dels minyons aftc·
tes per la crida del sen·ei militar, estan obligats a
soUicitar llurs inscripció a l'allistament, sempre que
ells ho haguessin deixat de complir, quan per l'edat
els pertoqués. Aquesta so!Hcitud podrà deduir-la per
comparescència personal o per escrit eu la formn que
expressa el formulari n. 0 2.
La mateixa obligació tenen els directors o administradors dels manicomis o establiments de beneficència
i els caps dels establiments penals, resp~cte als indi··
,;dus que hi estan acollits o reclosos, i tinguin 1'edat
per a ésser allistats.
Art. 43 R. Els jutges municipals, quan inscriguin
en llurs registres les defuncions d'individus menors
de vint-i-un anys, fills dc poblacions on hi hagin di·
Yersos j'utjats municipals, remetran les relacions que
prevé et paràgraf tercer de l'art. 29 de la Llei, nl degà,
el qual les trametrà als eucanegats de les Seccions
·corresponents.

VAR I A
JUNTA DE MUSEUS DE BARCELONA
P1incipals acol'ds p1·csos c11 la sessió del dia 22 dc
dcsentbl'e dc 1922.- Fon presidida _pel M. Ultre. ~r. Josep Llimona, amb assistència dels mtres. Srs. Jaume
Bofill i n!atas, Rafael Cnnalcs, Estanislau Durau i
Re~'tlals 1 Manuel Rodrlguez i Codolà, Jeroni Martorell,

Joan Llimona, Carles Piror.ziui i el director dels l\Iu·
seus, Secretari de In Junta, Sr. Jeaquim Folch i Torres.
Adquirir, eu ·drtnt de la conionnitat expressada
per l'ofertor amb el preu miuim de compra acordat per
la Juuta, una arqueta de Yori hispano-aràbic. Igualment, adquirir, obtinguda una reducció eu el preu
senyalat pe:r l'ofertor, una pintura sobre tela, rcpre·
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sentant sant :Miquel, obra atribuiole a 13ennejo. Fer
contraoferta relativa a una coHecció de bronzes ibèrics excavats.
Notificar, segons acte que sotaescri'! tatnbé un senyor oficial dc Comptaduria municipal, interventor que
designà l'Excm. Sr. Alcalde a prec de la Jtwta, el
contingut qLLe es trobà en la caixa segellada on es dipositaren els donatius del públic concurrent a l'e..xhlbició de eLa Viçaria• en el Palau de Belles Arts, a
Ía\·or de la compra del quadre de Fortuny, la qual
obra serà exposada en el Museu de la Ciutadella, a
fi que el públic pugui lliurement contemplar-h1 durant
les festes de Nadal, Cap d'any i Reis, i també les
coHeccions de pintures murals romàniques que es van
instal-lant en el dit Museu.
Donar compte de què el Sr. Ape1es Mesb"es accedia
a posar a disposició de la Junta, perquè aquesta el publiqui, son treball comprensiu de l'historial complet
de •La Vicaria•, i de què el Sr. Ancheu Mir, al qual,
segons acords presos, no íou possible, com tampoc a
altres soJ.Jicitauts, donar permís per a reproduir eu
color la dita pitttura,' es mostJ·a conformat amb aital
resolució i fa oferta de cedir a Ja Junta el 10 per xoo
que li produeixi la venda de les reproduccions que
del mateix quadre té en execució.
Examinar i aprovar un pressupost que, segous encàrrec, presentaven els seuyors Fills del Sr. J. Thomas,
per a una edició de reproduccions a grau tamany, eu
quatromia, de eLa Vicaria•, senyalant les condicions
de la concessió.
Acceptar amb agraïment la intenció e..'{pressada per
l'e..x-vocal de la Junta Sr. Josep Rogent, d'oferir, amb

destinació a la Sala en fonnació dedicada a Fortuny,
una fotografia de 1'artista i una altra en companyia
dels seus intims a Roma, i amb autògrafs i11tcrcssants.
Detallar, amb precisió dc responsabilitats i establiment de serveis, la reglamentació del servei de vigilància del Museu de la Ciutadella.
Acordar informm· l'Excm. Sr. Alcalde, President
honorari, amb prec de resolució oportuna, del {et i
perills que pot reportar la supressió del sen·ei nocturn
de bombers en el Palau dc Belles Arts.
Consignar el degut agraïment al Sr. Pere Casas i
Abarca per son donatiu, amb destinació al Museu dc
Belles Arts, d'una esculhtrn en ce~;a negra •L'Àngel
rebel», original del Sr. Agapit Valhnitjat1a.
Notificar que segueixetl cucar~ les uegociaciou,s conduents a establir la garantia que per a despendre's,
amb destinació a les colleccions del Museu, dels retaules · del Gremi de Blanquers i Assaonadors exigeix
l'associació propietària.
Acordar emetre l'informe sollicitat per la molt iUus.
tre Comissió Municipal dc Cultura, sobre la petició feta
a l'Excm. Ajuntament per l'Ateneu Hispm1o-nmerieà
de les Arts i de les Lletres, per a celebrar en algnnes
Sales del Palau el primer Saló d'Art hispano-americà,
e1 mes de febrer entrant, en sentit consemblant en iormular en diverses precedents ocasions, feul notar que
l'estar-se instat.lant el Museu dc Belles Arts i habilitant-sc aquell edifici a la finalitat a~què es destina, i
contenint-sc en les depeudè11cies del mateix les co.lleccions d'Art Contemporani, priva en absolut de complaure la dita petició, per 1'enrenou, pertorbació i retard d'inauguració que portaria l'accedir-hi.

N .OT I CI AR I
ESCORXADORS I MERCATS
El dia 2 del present mes dc gener es celebrà al Saló
de Cent Ja subhasta dels llocs cle vendre vacants qn els
Mercats. El referit acte foli presidit per 1'Ülustre senyor Josep Capdevila i autoritzat pel notari senyor
Antoni llar, essent els esmentats llocs adjuclicats a
fayor dels senyors següents :
s.·

deh
11oa.

M 1!1'Cat de Sant ] osep
18 Simó Graner, :Fruita seca
2II Vicenta Vidal-i Domènech, Gallina.
437 Antoni Roms, Fruita i verdura .
1052 Joau Canals, Volateria, caça i ous.
roBo bis Antoni Latorre, Graus i llegums.
1224 Benet Clot i Canonjia, Porc
1242 Amadeu Forés, Comestibles
1254 Llorenç Dosta i Pous, Porc
1295 Pasqual Palomeras, Cigrons
1326 Salvadot Un1bert i Robert, Moltó
1382 l\Iaria Pallarès, Fruita i \'erdura
1522 Teresa Tonno, FniÏta i verdura
1694 Joaquim Perona i Carrasca, Ous
1735 Antònia Vera, Fruita i verdura.
1791 Rosalia Farriol, Fruita i verdura

71pUI

N•. ddt
floco

11ru•

nput

ltlbb••t-:.

obhncut

.Pcbclet

Pcu~lct

200

200

400
200
400
400
400
400
400
200

400
200
416
400
400
400
400
200

400
200
200
100
IOO
IOO

400
200
200
Ioo
IOO
144

nru•

•u~h ••t•

obhntul

Pctt•ln

Pcs~~elu

Felisa Ovejero, Fl'llita i verdura
183! Josepa Llauró, Ous i caragols
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171

Mercat de la Llibertat
Froilà Bach, Ous i cousen•es.
Rafael a Puig, Fruita i verdura
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Re·velledoria Central
E . Compan:y:, Fn.üta i verdura
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1792

28

61

Mercat de la Sagrera
Encarnació Segòvia, Pesca salada

DEMANDES DE PERMJSOS
Heu's nd els senyors qtte l1an sollicitat pcn ufs a
l'Excm. Ajuntament per a practicar la instaUndó de
dilerents aparells industrials :
Carles Hubert, un electromotor en la casa n. 0 400
del carrer d' Argüelles.
Ang<:I Lapeña, un electromotor en la casa n.o 550
del carrer de les Corts Catalanes.
tmp. Cnen cie Cnrltat
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