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SESSIÓ DE L'AJUNTAMENT
Fou celebrada ahir, elia 3r de gener, de segona con,·ocatòria, essent presidida per l'Excm. Sr. AJcalde
Marquès d'Alella. En ella hi assistiren els iHustres
senyors Regidors següents: Ramon Qli,·ella, JoaqtJim
Degollada, Josep Gabanó, SalYador .Anglada, Pere Domènech, Enric Anglada, Juli l\Jarial, Victor Blnjot,
Salvador Dremon, Josep ~onell, Lluís BosCh-Labrús,
Xavier 'fusell, Fèlix Roure, Martí Matons, Agustí E scolà, Bartomeu Casajuana, Joaquim M ... Nadal, Rafael
Canales, Francesc Tnsquets, Joan J. Rocba, Josep Capdevila, Dàrius Rumeu (Baró de Viver), Josep Vilascca,
Josep M." Sabater, Mjqnel J ttttyent, Manuel A . Sautamaria, Enric Mayués, Josep Cararach, Antoni Sansah·ador, "\rcadi d'Arquer, Ignasi ~avés, Enric B. dc
Quirós, Bonaventura Plaja, Josep Trius, Joan Bta.
Viza, I,eopold Benítez, Marian Bordas, Ramon Palau
i Rafael Batlle.
Heu 's ací els acords que foren presos :

DESPATX OFICIAL
"\ssabeutar-se de dos oficis de l'.Alcaldia donant
compte dels assumptes que li foren informats per la
Comissió de GoYern en juntes del rS i 25 del corrent
me~, als quals hi ha prestat la se~a aproyació.
- Donar-se per infonnat d'un altre ofici de la
mateixa Alcaldia, comunicant ha~er decretat la cessació de l'alcalde primer del barri segon, del districte
I X, N'Aleix Borràs, i nomenat· per a substittúr-lo En
Gabriel Serra i Forcada.
- T'eudrc esment d'un ofici de l'Excm. Sr. Goycr11ador civil donant tra:-:llat d'nu escrit de la Direcció
General d 'Administració, el qual din així: cVisto el
oficio de 17 de uoviembr e últ imo, al que se acompnña
1111 cscrito dirigido a V. E. del presidente intcriuo dc
la soclcclnd tfJ1ió11 de <\ SCJlta.dores i Vendedores al por
mayor tic fnüas y hortalizns de Barcelona, desistienc.lo
tlel rccnrso que dicha entidad fonnuló anle estc ::'IIinistcrio contra la proddcnda de Y. E . c.lt:sestimnndo
la reclamadóu que dieha sociednd interpuso contra el

acuerdo del Ayuulamiento de esta capital, refercnte a
la prórroga del arric:ndo del arbitrio ad yaJorem sobre
frul.1s, Yerduras y hortalizas, y que V. E . elevó a estc
departamento en 9 del citado mes de no-çiembre ; adjunto le rcmito el expediente a que \"an unidos los
antecedcntcs que sinieron para dictar la pro\'idcncia
apelada, para su archh·o en ese Gobierno, por habc:rsc dcsistido de que en el mismo se dictara reso·
luci6n.•
- l11fol'mat de les comunicacions trameses pels
IJ.ltres. Sr. Tinents d'A.lcalde L h d:; Massot i Josep
Barbey, i bag-n.t compte de les renúncies ,·erbals fe:tes, també, de llurs càrrecs de Tinents d'Alcalde pels
Srs. Xa\ ier Tusell i Miquel Junyent, són elegits per
a cobrir les vacants prodt1ides els Udtres. S rs. Regidors següents : Eu XaYier Tusell per a Ja quarta Tinència, En 1\liquel Junyent per a la cinquena, En
Joaquim l\1.• Nadal per a la setena, i Eu. Josep Cararaeh per a la Yuitena ; essent tots ells nomenats
amb caràctcr d'interins, eu nrtut de no haYer assolil
majoria absoluta de Yots, tal com disposa la llei }!unicipal.

C01\IISSIO

CE~TR.AL

Designar com a inspectors municipals d'Higiene i
Sanitat pecuària els inclividus del Cos de Ycteriuaris
municipals, excepció íeta del senyor Degà, el qual ja
té Ja dita cle~i~nació per un acord anterior d'aquest
Ajuntament, per tal que pugÜ.in complir millor les
obligacións que els imposa la llei d'Epizoòties de 1S
de desembre dc 1914, i ,o;cnse que p uguin reclamar els
de¡;ig-uats cap aHrc ba\·cr qne el qtte pel seu càrr<:c
dc \'Cterinari municipal tenen assenyalat eu el Pressupost.
- Crear 11 Ja Secció de Bacteriologia un càrrec
d'njuclaut t~cnic, el qual és d'absoluta necessitat, ineluint-lo eu el pròxim PresSU})O:;t amb J'hax-cr anual
<lc ;;,¡5u ples., i nomenar per al referit èàrrec a ~n
eabricln Fe1 mímlez i Yaquez, la quar posseeix el títol
de farmacèutica.
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Apro,·ar els comptes del procurador En Joan Cadira i l\Ienta, d'import total 1,398'78 ptes.
- Aprovar, també, In distribució de cabals corresponent al pròxim mes dc febrer, la qual s'eleva a la
suma de 8.68o,ooo ptcs.
- Reintegrar a En Ramou Julià la quantitat dc
472'50 ptes., la qual fou pagada indegudament per una
tanca de precaució col:locada daYant de la casa u. 0 2
del carrer de ·P elai.
- Desestimar la instància de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, dema11ant que se la rellevi del
paga1uent del 20 per 100 dels drets rdat:ius al pennls
que va sollicitar per a la col·locació d'un cable subterrani de conducció elèctrica al carrer de Roger lle
Flor i Passeig de Pujadas.
- Tomar a En Josep Llopart 65'90 ptes., 1es quals
foren abonades indegudament per una Yela coUocada
a la botiga de la ca!'a n.o S del carrer de Balmes.
- Donar de baixa el carruatge n. 0 1782, d'En Joaquim Marlí i Fillol, des del 30 d'abril de 1920 en què
Ya ésser •enut i traslladat a Esparraguera, anuJ.l:'lllt-se
els talons posteriors a la referida data.
- Atesa la soHicitncl d'En Pere 13ragtllat i Roca,
en nom de l'arrendatària dc l'arbitri municipal sobre
bitllets d'espectacles públics, deduir del pagament que
ha d'efectuar la primera desena del pròxim mes de
febrer la quantitat dc 2,745'25 ptes., corresponent a
l'arbitri que ha d'abonar la Fira Oficial de Mostres
per la ~enda d'entrades al Saló de la Moda; feut avinent als concessionaris d'aquest arbitri que sempre que
qualse•ol impugni la procedència de la quota que se
li exigeixi, consultin el cas a l'Alcaldia.
- Aprovar les liquidacions dels cobraments verificats per .les oficines recaptadores municipals, pels conceptes scgiienls : Dc l'arbitri ad valorem sobre peix
fresc, durant el tri111cstrc darrer, d'import tota11,346'30
pessetes; de l'arbitri ad valorem sobre Yolateria, caça
i ous, d'import 1,250'95 ples., i de l'arbitri ad valorem
sobre fruites, Yerdures i patates, d'import total 3,348'37
pessetes; de les quals quantitats correspon a l'Ajuntnment el 10 per roo eJl concepte de premi de cobrament, i reintegrar als Srs. Jeroni Xampeny, Josep Cuadreucb i Llufs l\Iatutauo, representru1ts dels referits concerts, respectivament, les sumes esmentades.
- Confiar a la casa IIemich i c.a el proveïment.
d'una nova emissió cle vint-i-cinc mil bons nominatius
dc 25 ptes. cada un, numerats del 75,001 al roo,ooo, destinats al pagatnent dels reintegraments per e--xtraccions
dc porc i els seus derivats, procedents qe caps de bestiar
sacrificats als Escorxadors d'aquesta ciutat, per al consum d'altres pobles.
- Procedir a la subhasta per a l'arrendament, pel
termini de deu anys, del quiosc destinat a la \'euda de
diaris, model de primera classe, installat a la Rambla de
Caputxins, davant el Passatge de Colom, sota el tipus
cle 500 ptes. mensuals, anunciant-se L'l celebració d'aquest acte al ButllcLi Oficia.t en la forma manada, i
designant-se per assiRlir-hi, en representació de la Corporació municipal l'Jlltrc. Sr. Ramon 011ve11a, i com a
suplent, cu cas d'absència o malaltia, l'llltre. Sr. Fraucesc Tusquets.
- Declarar Yàlid 1'acte de la subhasta que, sots el
tipus de 500 ptes. mensuals, es va celebrar per a l'arret~-
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dament, per un teonini dc deu n\lys, del quiosc destinat a la venda de diR ris, ·iustaHnt a la Rambla dc Canaletes, da\·ant l'Hotel Continental, adj udicant-se definiti\'atnent el referit quiosc a Bn Guzman Marlín i
l\fartín, per la quanlilat dc T,362 ptes. mensuals, la
qual haurà dc pagar-sc per trimestres a la bestrda.
- Posar a disposició dc 1'Alcaldia la quantitat de
22,000 ptes., per l'abouameut dc la pa1ticipació eu l'augment d'ingrés als funcionaris q\te han pres part en els
treballs de cèdtlles i inquilinat.

COlviTSSió DE FOMENT
Adjudicar a la casa 1\[ctzger, S. A., el proveïment d~
dues màquines escarificadores de remolc i un equip compressor per a la perforació de roques i altres àplicacions
per al sen·ei de conservació de \'Íes públiqnes dc la
ciutat, per la quantitat de 13,645 ptes. ; aixi com,
també, adjudicar a la matcixa societat anònima el proveïment de l'equip compressor pel preu de 12,000 ptcs.
- Acceptar l'oferta que ha fet En Josep Clavelt i
1\fontiu, de Yendre a aquesta Corporació els terrenys dc
la seva propietat sitnnls a la zona de protecció dels
dipòsits i captació d'aigua de Montcada, per Ja quantitat de 25,000 ptes. ; i sol·licitar de l'Excm. Sr. Governador cid! l'exempció dc subasta i conClus per a l'adqnlsició dels terrenys dc què es tracta.
- Accedir a la petició de Na Coloma Carbó i Rovirosa, \Ídua de Gatell, perquè li sia prO\·eïda a la major
elevació una ploma d'aigua de Montcada que fomeix
la casa n. 0 3 del carrer del Parc, la qual li pertany en
comú i per parb; iguals amb els seus fills Esteve, l\Icrcè
i Carolina Gatell i Carbó, mitjançant el' pagament dels
arbitris corresponents ; i iuscriure la referida ploma,
que consta en el Registre mtmicipal de propietaris a
favor dels fills de N'Esteve Gatell, a nom dels susdits
senyors.
- Atesa la instància d'En Joan Baptista Viza i Caball, inscriure a nom seu, en el Registre municipal dc
propietaris, Ja ploma d'aigua dc Montcada que abasta
la casa ~u. o 16 del carrer de Serra i n. o 23 del dc Còdols,
la qual consta inscrita a nom dels l1ereus-d'En Lemaux.
- Procedir a Ja iustallació d'aigua de la Societat
General d'Aigües de Barcelona a l'edifici que per a
pa,'clló d'arrestats s'ha coustrui:t al can.·er de Pujadas,
amb un minim\uu diari dc x,ooo HtJ.:~s, al preu de 0'32
pessetes el metre cúbic ; i aprovar Ja inversió de la
quantitat de 426'20 ptes. per a les despeses de coJ..locaci6
de ramal i comptador.
- Installar l'enllmncnatge al passeig central del
Parc, entre el Mercat de peix i el Passeig de la Duana,
destinant-s'hi un crèdit dc 1,6¡6 ptes.
- InstaRar, tamb6, 1'en11umenatge a l'Avinguda
d'Espasa, per la quantitat de 465'59 ptes.
- Destinar un crèdit de 192'8o ptes. per a la iustaHad6 de bombetes als fanals de la plaça de Moliua.
- Invertir 2,ooo ptcs. en I 'adquisició d'un muntant
de ferro i uns focus dc 1,ooo bugies que s 'instaJ.larà a
l'encreuament dels carrers de Reina Victòria i Vall·
majoL
- lnstaHar sis fauals als carrers de Miquel dels
Sants Oli,•er i Albert Uanas, de la barriada de cat\CS
barates que construdx la Cooperath·a de Periodistes,
destinant-s'hi la suma de 1,396'09 ptes.
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- Practicar les escomeses elèctriques necessàries
per a l'cnllumeuatge dels orinadors instaYats davant
l'estació dc França i a l'extrem del carrer de la Princesa, tocant al Parc, destinant-s'hi un crèdit de 1 ,Soo
pe~sctcs.

-Procedir a la iustaJ..Iació de l'enllnmcnatgc al carrer de l'Arc de Sant MartS, fi11s al de Sales 1 Ferrer,
destinant-s'hi un crèdit de 1,6oo'o4 ptes.
- Traslladar la font emplaçada en un dels angles
de la pinço del Centre al mig de la mateixa, i que e11
portar-sc a efecte aquesta obra es substitueixi l'a,clual
font per una altra de dues aixetes, i un fanal existent
en els magat1.cn¡s de la B1igada de fontaneria, desti11:1J1t-sc la snma dc 8oo ptcs. per a l'adguisició del sòcol,
vora i trasllat del :ramal i comptador.
- Que la font dc ferro, model antic i d'una · sola
aixeta, qtte ha d'ésser substituïda de la plaça del Centre,
s'iustnHi a l'encremmfênt del carrer del Comte de Güell
i un altre en projecte de la barriada de cases barates,
destinant-sc la quantitat de 8oo ptes. per a l'adquisició
dels materials que sien necessaris, i que la susdita font
sia pro\eïda amb un minimum diari de 2 m 3 d'aigua
de la Societat General d'Aigües de Barcelona, al preu
dc 0'32 ptes. m., abonant-se mensualment a la mateLxa
Societat la quantitat de 4'50 ptes. en concepte de lloguer i consc.--rvació del comptador i r pta. per inspecció
del ramal.
- InstaUar una font pública a la plaça de Calvó, de
la barriada de Sant Gervasi, destinant-se la quantitat
de 1,955'40 ptes. per a l'adquisició de ']a font i altres
materials, així com, també, per a Ja canalització i escomesa i abastir la referida font amb un mínimum de 2 tn3
diaris de la Societat General d'Aigües de Barcelona, ·
al preu de 0'32 ptes. m., abonant-se a la susdita Societat, mensualment, la quantitat de 4'56 ptes. pel 11ogue:r
i conservació del comptador i x pta. per inspecció del
ramal.
- InstaJ.lar, també, una font pública al carrer de Ja
Font Castellana, de la barriada de can Baró, destinant·
se la quantitat ·dc 1,8oo pessetes per a la seYa adquisició i altres matcri:tls, i també per a les despeses de
l'escomesa, i abastir amb un mínim de 2 m 3 d'aigua de
Ja Societat General d'Aigües de Barcelona, al preu de
0'32 ptes. m., abonant-se a la matei.-~a Societat, men·
sualment, la quantitat de 4'50 ptes. en concepte de
lloguer i conservació del comptador i I pta. per inspecció del ramal.
·
- Abonar a En Pau Taruguet, encarregat de la Brigada de parcs públics i arbrat, la quantitat de 234 ptes.
com a auxili que ha de percebre, de conformitat amb
l'acord de 30 dc maig de I920, per les se\es sortides a
les afores de la ciutat durant els mesos d'abril, maig
i juny darrers.
-Pagar a En Francesc Soler, encarregat de Ja Bri·
gada de parcs públics i arbrat, la quañtitat de 234 ptes.
pel mateix concepte que l'anterior, durant els esmentnts mesos.
- Aprovar el programa de proves del viaducte de
Vallcarca i pres~npost, d'import 16,pr5 ptes., les quals
obres ha realitzat la raó social Construccions i Paviments, S . A.
- Acceptar la cessió gratuïta formulada per En Ra·
fael Soriano i Marín d'una faixa de terreny, d'extensió
superficial 287'67 m~, situada al paratge anomenat cPla
d'en Furuells•, destinant-se la referida faixa de terreny

per a aixnmplar el camí de can Dragó; que l'acceptació
graluita del referit terreny no modifica l'estat de dret
creat amb l'apro,·ació en Consistori dc 20 de desembre
de 1917 del passeig de circumvalació per la cordillera
que volta a Barcelona, ni significa que el l\Iutticipi es
compromet a respectar el ca1ní dc can Dragó, com a
carrer d'nua futura organització, condicions ambdues
que foren propostes per l'Oficina facultatiYa i acceptades pel Sr. Soriano, i facultar l'Excm. Sr. Alcalde
per a l'atorgament de l'oportw1a escriptura pública.
- Nomena¡· des d'ara endavant carrer d'Alpens el
de Pastem de Ja barriada de Saus.
- Significar >a En Josep Marsans, que per a conce·
dir-li el permís que demana, relatiu a la construcció
d'una casa, de baixos i nu pis, a 1'itltelior del solar
11. 0 59 del carrer de Ferran Puig, cal que faci co1tstar
abans, amb escriptura pública inscrita al Registre cle
la Propietat, la renúncia a tota indemnització per a Ja
totalitat de les obres, des d'a1·a i per quant arribi el cas
de l'exp1·opiaci6 del terreny, per haver acordat l'Ajuntament l'establiment del Parc municipaJ del Puigct ;
i que es concedeixi per l'Alcaldia, una yegada efectuat
ço que es disposa en l'extrem anterior, el pennís de
referència.

COMISSIO D'ESCORXADORS I MERCATS
Adjudicar a N'Agustí Ventura i Tondo les obres
de constmcci6 de dues naus proYisionals a l'Escorxador general, per Ja quantitat de 1.318,333 ptes.
- Tornar a En Pere Coruas i Margall el dipòsit
de 1,ooo pt.cs. que té constituït a la Caixa ruunicipa1
eu nom propi i eu el dels ,Srs. Boua,-eutura Comas,
Joan Grau i France~c de les Heras, per a garanUr el
compliment dc les obligacions com abastador, per ha·
ver cessat cu l'exercici d'aquesta in<l_ústria.
. - Rectificar en els llibres corresponents el cogn~:lln
de la concessionària del lloc 11.0 r315 del l\fercat de
Sant Josep, cu el sentit que consti Angela Tobias 1
Cortès en comptes d'Angela Torres i Cortès com hi
figura equivocadament.

COMISSIO D'EIXAMPLA
Ordenar al senyor Baró de Romañà, propietari d'uns
terrenys situats al carrer de les Corts Catalanes, as·
senyalats amb el n. 0 220, que procedeixi tot seguit a
la suspensió de les obres que està realitzant de construcció d'unes barraques-habitacions que no reuneixen
les condicions exigides per les Ordenances municipals,
i així mateix que derrueixi, dintre del termini de set
dies, les que abusivament s'han constnüt.
S'aprova una esmena, signada per J>Illtre. Sr. llordas, pcrqttè en lloc de dirigir-se el requeriment a què
es refereix l'anterior acord al senyor Baró de Romañà,
s'adreci a En Francesc Sorribas i Climent, administrador judicial dels esmentats terrenys, el qual està
uomicilint al carrer del Co111e.rç, número 2, pis 4·'·
porta :¡.".
- .Addicionar a Ja contracta relativa a la construc·
ció de claveguere~ als carrers de la Independència, Ma·
llorca, Espronceda, A uzias March, Lull, Venero i Ali·
Bey, sota el pressupost de 45,549'8o ptes., Ja coustrucci6
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de la claxeguem {!el carrer tl' Auzias Marclt, entre els
dc Nàpols i Roger de Flor.
- Abonar a Na Clotilde cl'Abm·ia ..i de Llano, com
a total pagament o indcutnilzació del tencny da! i
obres d'mbnnitzaci6 que lé cedits al xamfrà que formot els ca!Ter~ dc Proreuça i Passeig de Gràcia, Ja
quantitat de z,o21'28 ptc!l.
- Denegar a Eu Rafael Robert, en representació
dc la societat anònima Indu<;trial Vidriera, el pennis
que té demanat per a construir un cobert al pati dc la
fàbrica situada al J>asseig dc Saladtigas.
- Concedir a En Jaume Xicota permís per cotiS·
truir una casa de baixos al Passatge de Sagristà, cutcnent-se, però, que aqnesta concessió 110 significa reconeixement dc la urbanització del dit passatge.
- Denegar a Na Carme Hstatnet el permís que tt':
demnnat per a constn1ir uu grup de Yuit cases en un
solar que confi11a amb el camí de Valldonzella, per
ocupar Ja referida construcció una gran prui de terreny ,·ial del carrer lletra l' del pla oficial d'Eixampla.
- Imposar a En Jo:;ep Barba una multa de 50 ptes.
per no haYer donat compliment a l'ordre d'enderroca·
ment de dos pisos i11teriors consb·uïts al terrat, d'unes
dependències sobre aquest~ i un entresol en els baixos
destinats a habitació pel porter, les quals- co11struccious
infringeixen les Ordeuanccs municipals, i reiterar-li la
referida ordre.
- Desestimat· la petició de Na 1\IIaria Valls i Durau,
demanant 1a prònoga del permís que ,.a obtenir en 23
d'octubre de 1919 per construir un magatzem al carrer
del Comerç i Passeig de la Indústria, en •irtut de 110
ha\"er estat presentada la dita petició de pròrroga dintre del termini de sis mesos que determina l'art. 209
dc les Ordeuances tnuuicipals.
- Ordenar a Na Fra11Cesca Rovira, q11e ·viu al carrer
cl'Amgó, u.• 6or, tor~e, o a qui resulti ésser propietari
dds baixos coustn11ts ~>eparnut-se dels plans del permís,
i amb infracció de les Ordenances nmnicipals, al carrer de TriU-~·lllt, el dcrruïment dels referits baixos, la
qual cosa haurà de portar a efecte en el termini de
quinze dies.
- Apro\ar els plru1s definitius dels coberts que
X'Autoni Mora l1a construït al solar n.• 156 del carrel· d'Urgell, i atorgar al referit senyor el permís que
legalitzi les obres practicades apartant-se dels plans
presentats antertonnent.
-Manar a En Ramo11 Gnmaudé, propietari de dues
cases cle baixos constmï<les en ttn solar del carrer dc
Vil.adomat, x:uuírà amb el de la Iudústria, que en el
letmiJli de quinze dics enruni les parets construïdes·
eu els menjadors dels pisòs, per tal que desapareguin
les dependències que iufriugeixen l'art. 153 de les Ordenances nmnicipals, i que en el mateix termini legalitzi la dependència con~>lruïda, sense pennís, al terrat.
- Procedír a Ja delimitacié> demanada per En Jo·
sep Compte i altres propietaris del can1í bab:: o cane·
tera antiga de la Porta de Sant Au toni a la Creu Co·
berta, designant-se 1'Illtre. Sr. joaquim M." Nadal per
assistir al susdit acte e-n rept·esentació cle 1' Ajuntament, citant-se els propietaris interessats perquè assisteixin ta111bé al referit acte acompanyats d'assessor
facultatiu si aix.í ho creuen com·enient, i que per la
Secció facultativa es {onnuli un pla parcellari dels
terrenys afectats per la continuació dels carrers de
Vilamarí i Floridablanca, fins a la seya confluència

amb el del l\Iarquès del Duero, per tal de snbcr la
més exacta determinació dc 1~:~. superfície, ta11t. cd i fLcnble com Yiable, que qucçlnria als propietaris intcrcs~ats amb motiu de l'obertura <lc les referides vies.
- Pmcedir a l'immediat <lerrnïment de la tntwa
que nctualmcnt delimita el terreny cedit per En l\Inlian Casullerns, nl carrer dc lJailèn, entre els dc Santa
F.ulàlia i Sant Joan, reconstruint-la a la línia oficinl,
utilitzant per això els materials procedents del ma(cix
derruiment, i que s'hi estableixi un portal d'C1ltrnda.
- Requerir noYamcul nls propietaris de la illa formada pels carrers dc Consell de Cent, Aragó, Claris i
Roger de L1úrin, els qunl~ desguasseu les aigiies brutes
al torrent de l'Olla, perquè, en l'improrrogable termini tle quinze clics, procedeixin a inutilitzat els clnvcguérons de llurs finques que <le:;emboquen al referit
torrent, construint-ne nus altres que enllacin amb Ics
cJayegueres clel carrer de Claris i Consell de Cent.
- Procedir a la iu:>tnJ.Iaciú de quatre llums al car·
rer dc Bach de Roda, entre ds d'Enna i Major del
Taulat, sots el pressupost dc r,o31'2o ptes.
- Procedir a In collocació d'una reixa dé ferro a
l'entrada del sifò que s'està construint per a pa!l tle Ja
Sèquia Comtal n la Grntwia Meridiana, a l'encrcnnmcnt amb el carrer dc Vn l ~ncin.

COMISSió DE

BENEFIC~NCJA

AproYar els següents comptes presentats per l't\dministració de la Casa dc ::\faternologia : dos, per sub·
ministre de JJet, corresponents als mesos de febrer i
març de 1'any darrer, d'import r,27~'so i 6,912 ptes.,
i tres, per al pro,•cïmcul.. de materials durant els mateixos mesos, d'import 1,054'8s, t,ro3'6o i 1,709'o2 ptcs.

PROVISió DEL CÀRREC
DE CAP DE LA SECCió DE GOVERNACió
Hagut esment del concurs celebrat,- nomenar, de
conformitat amb el Yercdicte emès pel Tribunal, En
Creu Lahoz i Jbarrouda cap de la Secció de Go,•eruació de la Secretaria municipal.

PROPOSIOIONS
Aprovar les segücnti', signades pels 1.1-lustrcs scuyo1·s
Regidors que s'esmenteu :
Dels Srs. Matons, Escolà i Degollada, perquè, atnb
motiu· de celebrar llU fco;tival la societat Catalunya
Kova, se li cedei.xin p1nntes i flors en la forma de
consuetud.
- Dels Srs. bli,•ella, Capdevila, Plaja, Bremon,
Palau i Anglada (S.), perquè, amb" motiu de cdcbrnr
el pròxim dia 7 de febrer, Ja societnt Unió General dc
\'enedors dels l\fercat~ de Barcelona, lU1 festival al local de la Bohèmia a benefici clel sett M011tepius, se'ls
concedeixin en la forma acóstmuada, ptal~tes, flors i
tots altres elements dC'corntius que posseeixi l'Ajuntament, així cont també una. subYenci6 de 500 ptcs.
amb càrrec a la consignaci6 que es serveixi assenyalar
1•n.Jtre. Comissió d'Hisenda.
- Dels Srs. Matons, Marial i Degollada, perquè,

...
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tenint cu compte In pau que '\"enturosamenl s'estableix
al nord cl'..\.frica, aixl com també el rescat dels presouers que lan justament preocupava a l'opinió pública, el Consistori, interpretant els desigs UJJànims
dc la ciutat, acordi demanar al Govern el prompte
llicenciament de les tropes innecessàries avui al Marroc, i sobretot dels soldats de quota que encara presten
sen·ei militar en teHes africanes.
- Del Sr. Rocha, demanaut que l'Alcaldia, asscssOJ·adn per l'Hltrc. Sr. Secretari de l'Ajuntament, o
dels funcionaris que estimi oportuus, digui si, malgrat ço qul' determina 'l 'art. 6o de la llei Municipal
rcspcct~ el moment de nomenar les Comissio11s i nombre dc regirlors que hagl11 d'integrar-lés, pot alterar-se
el susdit nombre eu qualsevulla ocasió posterior.
En virtut dc l'anterior proposició, s'aprova l'informe emès per l'Illtre. SL Secretati, concebut eu els
segücuL-; termes : •L'art. 6o de la Uei Municipal imposa l'obligació de fixar el nombre dc Comissions permanents en què s'ha de di\-i dir l'Ajuntament, Ja se,·a
competència i el nombre d'individus de qut s'han de
format·, en la segona sessió. =L'art. 6r permet als
~\juutamenls nomenar Comissions especials, amb encàrrecs també especials, durant l'any. =Però, ui en
un 1li en altre article es prohibeix variar la constitució de Ics Comissions permanents. =Xo coueixo cap
jurispmdència que estableixi aquesta prohibició, i sí
solament la R. O. del 83, que permet variar-la. :
Quant a precedents, l'AjUJJtament, ja en dos biennis,
alterà les Comissions, dividint la permanent de Governació en dues, anomenades una de Go,·ernació i
una altra de Rl:gim interior.•
- Dels Srs. Maynés, Nadal i ]unye11t, perquè, sensc \·ariar la competència de les Comissions permanents
i c~pecials, s 'augmenti amb tlos regidors la Comissió
pcrnmnC11t Central, i abd mateix les Comi$sions especials amb el nombre de regidors següents : Comissió
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de Govern, tres regidors ; Comissió de Cultura, qua-

tre regidors ; Comissió de Reforma, dos regidors ;
Comissi6 de Colònies Escolars, un regidor ; i procedir
a l'elecció amb ,·otació secreta dels regidors amb què
s 'amplieu k-:; referides comissions .
Seguidament s'aprova, també, una esmena, signada
per I'JI.llre. Sr. Blajot, perquè es reduei.xi a dos els
regidors que formen Ja Comissió d'Hisenda, i a un
el de In eh: Foment.
Dc conformitat amb ço que interessa la proposició, es nomenc.11 els següents senyors per a formar
pnrt de les Comissiom; que tot seguit s'esmenten :
Comissió Cen.tml. - Francesc Tusquets i Prals i
Marlí Matons i Dofill.
Comissió d'Escorxadors i Mercats. - Josep Vilaseca i Bas. ,
Comissió dc Gowrn. - Joaquitu 1\I." "Nadal i Ferrer, Josep Gabarró i Mariau Bordas.
Comissió dc Reforma. -Martí ·u aton.s i Bofill.
Comissió dc Cultura. -Francesc Tusquets i Prats,
Rafael BaUle i l\liquelerena, Joaquim Degollada i Capdaigua i SalYador Bremon i Masgrau.
Comissió dc Colònies escolars. - Joaquim !\!.• Xadal i Ferrer.
Dels Srs. l\Iayués, )faria!, ~Iatons, Bordas,
Plaja, Sansalvador, Xonell, Blajot, Tusquets, Anglada (E.), Olh·ella, Gabarró, B. de Quirós, XaYés, Domèucch, ~a<lal, Sabater, Canales i Capde,·ila, perquè
s'acordi adherir-se a l'homenatge organitzat pels Clubs
de Fútbol en honor d'En Joan Gamper i Haessig, per
al dia 25 cic febrer, i que hi assisteixi al referit acte
una comissió de l'Ajuntament que designi el senyor
All'alde, fent constar en acte la simpatia de l'Ajunhllncnl per In gestió benemèrita que ha efectuat el
sustlit senyor per a propagar i douar increment als
esports a c~ltnlunya, i que es comuniqui cl present
acord a I 'interessat.

COMISSIÓ DE GOVERN
Ileu's ad els acords resolts per l'Alcaldia, el;; quals
li foren proposats per la susdita Comissió en junta
l'dcbrada el dia 25 del present mes de gener de 1923 :

SECRETARIA

'

Imposar sis mesos de suspensió d'empleu i sou,
en virtut dc l'expedient incoat per faltes greus, al
guàrdia urbà En Josep Gual i Canudas.
- Abonar a Na Maria MiljaYila, en reprcset~t.'lció
dels r>cns .fills menors d'edat, et& jornals que ''a deixar
dc percebre el seu espòs, el peó de la Brigada de neteja En non.t(>nec Caballé.
- Dcsestimur In soJ.Iicitltd presentada per Na Hosa
Càrboncll, interessant l'abonament de la paga del Ul.CS
en què va 1UOrir l'escrivent i'J'Ernest Valero, i una
altra, demés, dc gràcia.

SECCiú DE c;oVERNACiú
~EGOCL\.T

DE CULTUlL\.

\provar els comptts següents :
llu, d'En Francesc Bartres, d'import 3ïO ptes., relatiu al transport dels instruments i faristols de la Banda
municipal, durant el mes de setembre darrer.
Cinc, de la raó social Cucurella germans, d'import,
ctt jnnt, n,738'5r ptes., per treballs de íusteri<~ en les
obres d'ltnbilitació de la Casa dc l'Ardiaca.
Vint, cl'En Joan Trunó, d'import total 39,789'51 pes~etes, per la coitsttucci6 de tres pavellons per a les
c~colcs n l'aire lliute al Pm·c del Guiuardó.
Nou, de la societat au<)uimn Cousb-uceious Olivella
i Mallol, d'import, eu junt, 15,359'65 ptes., referent a
Ics obres d'habilitació de la Casa de l'A..r diaca per a
l'Arxiu Històric.
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Uh nit, d'En joan Buscà, d'import total 35,972'40
pcssl'll·s, per Ics obres dc reforma de l'Escola Cemplcmcnt¡¡ria c.l'Oficis del districte VIII, corresponents
als mesos d'octubre i novembre darrers.

~El;OC!.\T D'HlGlE~E

l

l!E~EFICÈ;\CIA

\ïstos els comptes presentats, dona¡· la cOJrlonnitat
als que a couti nuació es publiquen :
Dos, del Manicomi tle ~ant Boy, referents a les
cslades d'alienats, d'import 10,014 i 13,740 ptes., durant el mm; de març darrer.
Dos, d'En F. (';-¡sany, refe.reJJts al sen·ei dc cotxes
i automòbils per a l'Ajuntament, durant. els mesos dc
ft:brer i març darrers, d'import 2,578'50 i 15,510 ptcs.,
respecti vam eu t.
Dos, dc la Societat (;eneral d'Aigües de Barcelona,
d'import 253 '55 i 399'50 ptes., per a 1'arranjament dels
comptadors d'aigua dc l'Interior, durant els mesos de
juliol i setembre proppassat, respectivament.
Dos, dc I'Empresa Concessionària d'Aigües del Riu
Llobregat, d'import 146'33 i 2o6'46 ptes., respecti\ament, per l'aigua esmerçada en el regatge dels arbres
i carrers de Sarrià i les places de la Bonanm:a i Pedralbc::;, durant d mes d'agost darrer.

C.lDIE);TlR lS
Rectificar el nom en el títol i llibres corresponents
a l'hipogeu columbari B, de classe desena, n. 0 64o8 de
la Yia de Sm1ta Eulàlia, agrupació tercera del Cementiri del SO., a fa.\'or del sollicitant En Pere Carreras
i Subinma.
- Concedir permís per reionnar el panteó u .." J03 de
In via dc Sant Joan Baptista, agrupació segona del Cementiri del SO., :;o11idtat per Na Teresa Oliver, ddua d'OiiYa.
·
·
- Concedir permís, també, a Na Caritat Leal i
.\clan, per collocar nna creu amb escultura en el nínxol n. 0 264 dc la via de Santa Eulàlia, agrupació tercera del Ceml!ntiri del SO.
- ,\pro,·ar la certificació i relació valorada) d'imp01t 8,8J0'59 ptes., darrer lliurament de les obres realit.!:adcs al Cementiri d'Horta pel contractista En Josep Casals i Duran.

SECCió D'HISENDA
~ECOCIAT

D'INGRESSOS

llagut compte de les demandes presentades pels sen,yon; que sota e:; llhteuJ sol:licitaut poder ocupat· i vendre a la \in pública, atorgar els següents permisos :
Per Yendre rruita seca, des del I.r de geuer al 31
de març : ;\ t\ ntoni C01tès, al carrer de la · IndepcndèJ¡cla, cantonada amb el dc Xifré, i a Josep Uobet,
enfront la casa u. 0 iJ r9 del carrer d,e València.
Per YC!ndre ll et~ durant el segon semestre : A josep J . .1\Jard·, cln>ant Ja casa n. 0 6 de la plaça de
la Uni\:crsitat, i a F lor Viñals, a la plaça de 1a Verònica, cautonatla a la Baixada dc Cervantes.
Per collocar paravents, fins al 31 de març : A Ra-

mon Parem, <.Ja,·aul la ra:;a n. 0 ::22 del caner de l;l
Diputació, i n .\utoui Fcruímdez, enfront. la casa número 157 dd caner de Villarroel.
- Aprovar dos comptes pre:;entats per Eu Jatune
Olh·a i Serra, d'import 1,904'6o i 1,902'92 ptes., resperlí ,·ament, per la construcció d'un pis i cmbans eu
el magatzem d'Arbitris indirectes situat al Passeig de
Pujadas, i el pa' imentat del nou garatge del mateix
Passeig.
- .Apro\'ar, també, el compte, d'import 7,733J99 pes!ietes, presentat per En Francesc Oliveres, per a la
couslrucció d'una oficina recaptadora a la línea fiscal
del Tibidabo.

COMLS~ló

D'ESCORXADORS I MERCATS

Vistc;; les soJ.Iicituds presentades, atorgar les coucessions de íraspnssos en vida dels llocs de ,·endre dels
1\Icrcnts Hcgiic1tls, a favor dels seuyo~s que tot seguit.
s'esmenten : A Francesca Llauradó i Bru·bé, el n. 0 84
del l\Iercnt Central dc [ruites i Yerclures ; a josep Solé
i Ribas, els n.• 5o6 i 567 del de Santa Catariua; a
"\madeu Calmi?, el u." 66 del de Sant Andreu; a Dorotea \'ila, i Rico, el 11.0 153 del del Clot, i a Empar Soldc,·ila, el n.o 48o del dc la Concepció.
- Concedir a ~a Rita Paquín 1 Banús el traspàs
del lloc de wndre n.• 929 i 930 del Mercat de Sant
josep.
- Can dar I'article coloms pels de Yolateria, caça
i ous, pels qual¡; haurà de :o;ubbastaT-se, del lloc número 1o65 llei Mercat de Sant Josep.
- A utoritzu r a Na Teresa Borràs per practicar obres
eu el lloc 11.• 214 i 215 del .l'l'lercat de Sa1,1t Josep.

SECCió DE FOMENT
NEGOCIAT D'OBRES PARTICULARS
Atorgar els permisos que sota s'esmenten, per a la
realització de Ics obres i installacions i~dustr1als que
s'expres:-;en, a fa\'or dels senyors següents :
.\ Higini ~egre, per practicar finestres a la casa
n.o 15 del Passeig de la BonanoYa.
A .\utoni Moncunill, per practicar obres de reforma
a la façana dc la casa o. 0 16 del carrer d'A,nieta.
A Joaquim Serra, cu representació de Na Maria Ga' ín, per n.construir una paret de tanca del jardí de la
casa n.o 28 del carrer de Ics Camèlies .
.\ joan Zamora, en representació de ~a Cristina
Font, per arrebossar la façana i col:locar una bastida
a ln casa n.• 26 i 26 bis del carrer del Portal Nou.
A Llorenç Baró, per construir un clavegueró en Ulll.l
casa ;;eu!!e uúmcro del carret· d'Umberlas, que condueixi les aigües brutes i pluvials al longituditJal.
A Pere Gansa, per cottstruir un clavegueró a la casa
u. 0 163 del cniTcr de Muntaner.
A j oan Clapés, per co¡¡strnir un pa~sallís davaut
la ca¡;a n.'1 13 del carrer de Cuba (Sant A.n dreu).
.\ Juana Nadal, per practicar obres interiors i acldiciomtr m1 p is a la casa n. 0 252 del carrer d'Estévatlez.
A Miquel Sayrach, per instal:lar dos mwttaplats i
dos electromotors a la casa n.• 4~3 i 425 de la Grauvia Diagonal.
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. \ la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, per instal·lar nu transfonnador elcclroestàtic eu una casa senst:
número del carrer de Scrrano, xamfrà amb el de Ferran (Horta).
\ l'Energia Elèctrica dc Catalunya, S. A., per iustnllar dos transformadors ekctroestàtics a la casa número 24 del carrer dc VirgiH.
:\ Rosa Reusat, per instal·lar un ascensor i tUl electromotor a Ja caga n. o 3 llei carrer d' Ali-Bey.
A Pelai Vilanova, per installar un ascensor i un
electromotor a la casa 11.• 266 del caner de Casano\'a.
A la societat anònima Franco-Espanyola, per installar tres electromotors i una fogaina a la casa 11. 0 224
del carrer de Pere lV.
A Ja raó social Déú i Aubert., per installar dos elcctromoton; i una fornal fixa a la casa n. 0 66 del carrer
de Marina.
:\ Doml·Hcc Rué, per iustaJ.lar una fogaina per gresol a la casa n.• 319 del carrer de Ka,·as de Tolosa.
A Tomà;; Uq){, per instaJ.lar dues fogaines a là casa
n.• JI del carrer de Cardona (Sans).
- Concedir pennisos peT instaHar electromotors als
senyors que tot seguit s'esmenten : A Ramon Farriols,
un, a la casa n. 0 6o8 del carrer del Consell de Cent i
a Jo:;ep M.• Sah·ad6, un, a Ja n." 626 del de Bailèn i a
Josepa Fisach, quatre, a la u.0 222 dC}l de Pere IV; a
:\Iiquel Pnig, un, a la n.0 197 del de Mallorca ; a Pere
Ros, un, a la n.o 52 del de la Tra,·essera; a Joan Yh·et,
un, a la 11.0 245 del de Pere lV; a Fra11cesc Mercier,
un, a la 11.0 7 del dc Venero; a Giacornmo Grigolou,
trcs, en una ca~a del caJTer de Roger de Flor, xan!Írà
amb el dt, Pallars ; a Enric Quintana, dos, a la u.o 15
del de Vilndomat; a Ramona Alsiua, un, a la n." 4
del dc l'Argeut, i a Francesc Pla, un, er1 una casa
sense lltÍmcro del Torrent de Parellada.

NEGOCIAT D'OBRES PúBLIQUES

Atorgar permís a la Societat General d'Aigües dc
Barcelona, per efectuar obres de canalització per a
aigües als carrers de Sauta Carolina, Espronceda, Casp,
Fraga i Dr. Rampons.
- D'acord amb ço que sollicita\'en .\ntoni Darder i l\larsà, Josep Daura i Rafael Balmes, concedir-los
¡wm1ís per reconstruir les Yoreres de daYant la casa
n.o 7 del carrer dc Vilanova, una sense número del de
(~arcia .Merino, i la u.• 5 1 7 del de Ganduxer, respecti\ ameut.
- \provar els scbrüeuts comptes:
Un, de Ja Societat General d'Aigües de Barcelona,
per instal~ació d'un ramal 1 comptador d'aigua en el
local <!estiuat a garatge de l'escorxador del cauer de
Pujadas, netejà d'tm cotxe automúbil i altres serveis,
d'import 1oo'15 ptes.
Un, de 1,485'49 ptes., presentat per N'Antoni Bendicho, procurador de Madrid, relatiu als honoraris i
bestretes dc,·engflts en els recursos de cassació per iurracdó de la Llei i quebrantaruent de fonna eu ds
actes contra Eu Francesc Aliaga, concessionari dels
quioscos orinadors.
- 1\honar a la ju11ta dc la Sèquia Comtal la quantitat clc 1,840 ptes., com a representant dels propietaris
interessats t.:n 1'apr.ofitament de les aigües de la Sèquia Comtal.

.

55

- \ïstes les c~.:rtiñcacions i relacions ,·alorade~ prcseutadc,;, atorgar l'apro,·ació a les que tot seguit s'~.:s
menten :
Dues, de Ja raó social Construccions i Pa,·imenb,
referents a Ics obres del pavimentat, clavegueres i construcció de murs per a les obres d'urbanització definitiva del tauler del viaducte de Vallcan:a, i el sen
enllaç amb 1':\vinguda de la República Argentina,
Baixada de Comis i plaça de Mons, realitzades durant
els mesos de set<:1nl;>re i octubre darrers, d'import, respecti\ ament, 56,521'41 i 8,162'51 ptes.
Una, presentada per En Josep Solé, d'import pessetes r ,999'20, relath·a a ,les Qbre'l)i efectuades per al
rebaix de la calçada del carrer d'Amílcar per a la collocació de rigolcs i vores.
Una, dc r,Ç)9(J'94 ptes., import de les obres de collocació de tigoles 1 passos empedrats al carrer de Ri,·ero dc la barriada d'Horta, practicades pel contractista En Joan Cortinas.
Una, dc 1,975'05 ptes., presentada per En Joan Cañamcra~, rcfercut a les obres dc desmunt i explanació
practicades al carreT de Colòmbia.
- :\pro,·ar la tercera relació ~·alorada i certificació
de Ics obres que es practiquin en el final de l'edifici
per a 1'.\dmiuistració, Inspecció i Cobrança dels arbitris municipals, emplaçat al Passeig de Pujadas pel
conlracti::;la X'.\utoni AleLx, l'import de la qual a:;ceudeix a 41,731'26 ptcs.

SECCió D'EIXAMPLA
)IEGOClAT D'OBRES PARTICULARS I PERSONAL
Vistes les ~o1licituds prese11tades pels senyors que
més nvnll s'expresseu, atorgar-los perntis per la rea1itzarió de les següents obres :
.\ Carles Vilarasau, per construir una casa, de baixos i cinc pisos, en un solar del carrer de C:asauova,
n.• .230.
A Elies Benedicta, per construir una casa de baixos,
amb entresol interior, en un solar del carrer de Lope
dc \'ega, xamfrà amb el de Pujadas.
A P. Dario i Martínez, per construir una casa, de
baixos i un pis, en un solar de1 carrer de Borrell, número 149.
A Josep Orí, per construir una casa de. baixos en
un solar del carrer de Coello .
. \ josep Puig, per construir un cobert en el solar
a~enyalat amb el n.a 13 del carrer de \1ladomat.
\ Josep l'och, per construir un cobert eu el solar
assenyalat amb els u.• 84 i 86 del carrer de l\Inntauya.
. \ A u toni Torres, per construí r uu cobert i modificar dues obertures eu un solar del carrer de Pujadas,
11. 0 JOO,

A la companyia Cobertes i Teulades, S. A., per
construir ur1 cobert en un solar del Saló de Sant Joan,
xamfrà amb el carrer dc Pallars.
:\ Antoni Oliva, per construir un cobert provisional i obrir uua porta eu el solar n.• 35 del carrer de
Calàbria.
A Esteve Roca, pt·r roustruir dependències al terral
i fer obres i nl\.rion; a Lt casa n.• 45 del carrer dd Parhment.
_\ Josep Foutiguel, per construir una galeria, obrir
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uua porta i modificar-ne una altra a la casa u.• 37 del
carrer dc Trinxant.
A Antoni Quiroga, per reformar una porta en nua
par<.:t dc tanca a la casa u.• ¡ del Passeig de l\lariné.
:\ :\gustí Farré, per canviar l'enrajolat del terrat
de la casa u.• 98 del carrer de Bailèn.
A Josepa Domingo, per construir la "\"Orera de davant la casa ll. 0 94 del carrer de Calàbria.
A Pere Cah·et i Jacques Roherich, per fer obres
intc.•dors a les cases n.• 236 del carrer de Mallorca i
n.• 2 tl<.:l dc Casauova, respectivament.

.\ Frnuce."c Porta, .o\.utoni Taberuer i Fills de Josep
.Fàbregas, per con:;truir un passallís dasm1t les cascs n.• 5 del carrer de CasauoYa, u.• 340 del del Consell dc Cent i u.• ¡ del de Sicilia, respectiYament.
A joaquim Prats, Joan Andreu, Josep Poch, Pere
Cancta, en n:.prcsentació d'En Pere Escuder, i Dalmau
Begalos, per construir cJayeguerons a les cases n. 0 ro
del carrer dc Margarit, n.• 138 del del Fresser, n.• 25.2
del d<.. ht Independència, n.• 86 i 88 del Passatge de
Roman, 11.0 18 del carrer de l'Ebre i n.• 19 i r9 bis del
el 'Hemau Cortès.

PUBLICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS
Els diaris oficials que sota s'esmenten, durant els
dies 25 al 31 de gener, ambdós inclusiu, han inserit
ço que en fem referència, d'interès per a la nostra Corporació municipal.

GACETA DE :MADRID
DI:\ 26 DE GENER. - Publica una R. O. disposant
que quan hi hagi necessitat de fer alguna despesa per
n la qual en el Pressupost no hi consti el crèdit, o
,.;ia insuficient el que hi hagi figurat, les Diputacions
proYincials i Ajuntaments en formarar1 un d'extraordinari, a tenor del que disposeu els arts. 112 i 142 de
llurs Jlcis orgàniques.
- Anuncia concttrs públic per a l'adjudicació del
servei d'autocamió amb condttctor per al· trauspo1t de
cadhers des del c11pòsit a l'interior del Cementiri del
Sud-Oest, per un pedode de deu anys; cinc de forçosos i cinc de YOluntaris a criteri de l'Ajuntament. Seguidament publica el plec de condicions que regirà
c11 el ~usdit concurs.
DtA 30. - Fa públic l'anunci de la subhasta referent a la construcció del pavimentat d'asfalt en di,·ersos carren; de l'Interior, sota el tipus de I.I..)J,oi8'So
pessdes. També publica a continuació el plec de condicions especials, facultatiYes i econòmiques que regiran cu el referit acte.
Insereix una R. O. del ~Iinisteri d'HiDJA 31. st:uda resolent l'expedient instruït a instàncies dels
Alcaldes-Presidents dels Ajuntaments de l\Iadrid i Barcelona, en sol·licitud de què es dictin regles de caràcter
general peT a resoldre certes d-ificultats que poden pre~eutar-se en ünplantar l'arbitri sobre el producte net
dc les Companyies anònimes i de les comanditàries
per accions de capital superior a soo,ooo ptes.
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BOLET1N OF ICIAL
'• Du 29 m: r.J\NJ(R. - Anuncia el .5,9ncurs públic per
a I'adjudicació del scn·ei d'autocamió aml5 conductor
per al tr:~m;port de cadà,ers des del dipòsit a l'interior del Cementiri del SO., del qual n'hem fet ja la
referència en clonar compte de ço que publica la Gaccta
de Madrid del dia 26.

DT.\ 30. - Dóna compte de l'obertura d'un concurs
entre industrials d'aquesta ciutat per a la confecció
d'uniformes cie gala i de diari per als professors de
la Banda municipal.
- Publica un anunci, conYocant a oposicions, entre
el personal dels Dispensaris mèdico-quirúrgics, per a
completar el nombre de supernumeraris en els Dispensaris de les següents especialitats_: Un al d'Oftalmologia, dos al d 'Otorinolari11gologiaJ dos al de Vies urinàries, Sifiliografia i Dermatologia, dos al de Malalties
mentals, dos al de Ginecologia de la Casa de l\Iaternologia, dos al de la Secció de Puericultura i dos per
al Laboratori de la pròpia casa.
- Com•oca a un concurs per a la pro\':Ïsió d'una
vaca1tt de metge segon de la Secció de Policia sanitària de la Secció de l'Institut Municipal d'Higiene.
- }'a públic que havent aprovat l'Ajuutameut la
valoració i pla de les parceJ.les procedents de les noyes alineacions de Ja Rambla de Santa Eulàlia, l'expedient dc referència estarà exposat, durant el te~ini
de trenta dies hàbils, al Negociat d'Urbanització i Refemta, per tal que s'hi ptigtriu fer aquelles reclamacions que es considerin pertiuents.
- També a la mateixa Oficina estarà de manifest
el projecte cie cau"i de 1tun1eració del carrer de Foment, a fi que tots aquells que e,; considerin afectats
hi facin Ics reclamacions que creguin del cas.
- Fa saber que estant-se incoant expedient de :>obrant de la secció de la Trayessera, compresa entre
la carretera de Sarrià i el carrer de Borrell, la qual
ha estat substituïda per al trànsit pel carrer n.• 16;
abd com també que En Josep Prats ha demanat que
li fos alienada al seu favor la susdita C2.."iensió de via,
s'obre un període d'informació pública de trenta dies
a fi que els que es creguin amb dret a reclamar ho
facin dintre de l'indicat període.
- Publica un avís de la Tinència d'Alcaldia del
districte II interessant la presentació de di-çersos reclutes del reemplaç de 1922, afectes a aquell clistlicte.

DISPOSlClONS DE L'ALCALDIA
.\tansant-se les festes de Can1aYal, com és de consuetud ja d'<UJys establerta, i d'acord amb I 'excel-lelltíssim Sr. Governador civil de 13 pro'"Íncia, recordo
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els articles dc les Orclem111CCS municipals YÍJ!Cnts que
regulen Ics <.<smentades
•
festes i les disposiciom; 110\'es
que IHm d'ésser rigorosament obsen·ades :
Art. 17 de les Ordenances municipals. - En tota
ocasió i a tot aneu els habitants de la ciutat hauran
d'obsen•nr d degut comportament de paraula i llc modals, abstcniut-se de tot. el que ofengui a la reli~ió,
a la moral, als bons costums, a la decència i a la
cultttra.
Durant els dies de Carna\·al serà permès circular
per la ,.¡a pública amb disfressa, però queda prohibit.
l'ús d'armes, encara que així ho requereixi el trajo,
i de totn mena de vestits qnc poguessin ridiculitzar
a algnmt dc les in.stitucious i autoritats. ·
Ai..,d mateix, es prohibeix als homes que es puguin
disfressar dc dona i a les doncs que es puguin disfressar d'home.
La Rua dc Carnestoltes es celebrarà en els Passeigs
del Parc dc Jlfontjuicb, on el! dissoldrà ; quedant terminantment prohibit, en tots els carrers de Barcelona,
vendre i tirar confetti i serp~11ti.J¡es.
Queda, també, terminantmeut prohibit :
a) Portar careta.
b) Vendre i portar plomalls de paper, líquids i tota
mena d'objectes que puguin perjudicar, tacar o causar
qualsevulla molèstia. Tots aquests esmentats objectes
seran decomissats pels agents de l'autoritat.
e) I,a venda de paperets de colors barrejats.
d) Molestar les· màscnres i tota persona que acudi
al Carua\'al. Els infractors d'aquesta disposició seran
denunciats a 1'autoritat competent, i si es tracta de
menor:;, ho seran llurs parcs o tutors, ~ sens perjudici
de disposar la se~a immediata retirada de la via pública.
Així mateix, recordem 1'obligació de proveir-se de
les pate11ts que s'expediran per als cotxes, automòbils
i màsc'arcs durant els dies de Carnaval en l'Administració d'Impostos i Rendes instatlada als baixos de la
Casa de la Ciutat.
Aquesta Alcaldia espera confiadament que totes
aquestes prescripcions seran obseiTades~ degudament i
en tota qcasió pels cultes veïns de Barcelona.
~arcelona, 26 de gener de r923 . L'Alcaldc-Pn!sidellt, FllRRAN F ABRA.

REIAL ORDRE
DEL .MTNTSTF.Rl D'HISENDA, DF. 30 DE Gl\NER DF. 1923,
DICTANT I.ES REGLES A SEGUIR P.ER A LA UlPLANTACTÓ DE
L' ARBlTIH SOBR~ :EL PRODUC'U NET D'S LES COMI'ANYlES

ANÒN[~fF.S I DF. LF,S CO!IlANDlTÀRIJ;R P.ER ACCIONS DF. CAl'ITAL SUPJ\RTOR A 500,000 PT.ES.

Vi~to el expediente instntído a instancia dc los
AlcaldcR-Presidentes de los ,\yuntamientos dc esta Corte y de Barcelona en solicitud de que se dicteu reglas
de díracter general para rcsoh'er ciertas dificultades
que puetlan prcseutarse al implantar el arbitrio sobre
el prod ucto neto cle las Compaüias anónimas y dç las
comautlitnrins por acciones dc capital S11perior a 500,000
pesetas:
Resultaudo que, primeramcnte, el Ayuntatnicnto de
Barcelona ha pedido que talcs rcglas se refi.eran a los
siguientcs e..xtremos: r.o Orgnuismo que ha dc pmcticar la liquidación del arbitrio ¡ V' Manera de dectuar
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los ingresos en e1 Tcsoro público y aplicación que a
los mismos dcbe darse; 3.° Forma de ,-erificar los abonos al .\yuntamiento, y 4. 0 Procedj1uiento e1J caso de
disparidacl de criterio entre el ,\yuntamienlo y las Oficinas pro,·inciales de Haciemla :
Rcsultando que, cou postcrioridacl, los dos mcncionados Ayuutamientos, juntamente, han solícilado que
se dicten disposiciones analoga,; a las indicatlas nutcriormeute para la apHcación del cxpresado arbitrio por
los Ayuntamientos autoriuHlos al efecto, o por aquellos a quicncs se autorice en lo sucesivo :
Resultaudo que por RR. DD. dc 1.0 de no,·icmbre
de 192r y 28 de febrcro dc 19~2, [ué concedida a los
Ayunt.amicntos de Bat·celona y de esta Corte, rcspectivamcntc, el citado arbitrio sobre el producto ncto dc
las Compañías anóuimas y comanditarias por acciones
de capital superior a sòo,ooo pcsctas, pre\~ini~udose al
propio tiempo que tal arbitrío babría de reg-irsc por
las disposiciones aplicables del proyccto de lC)"'dc cx~c
ciones municípales presenl..'ldo a las Cortes el 16 dc
julio de 19.L8, previa aprobación de la Ordeuanzn correspondiente :
Vistos el dicho proyecto dc ley de E:xaccioncs muuicipales y la ley Reguladora de la contribución sobre
utilidadcs de la riqueza mobiliaria, texto refuudido de
22 de septicmbre último :
COlJSideraudo que la secci6n 5·" del cap. 4. 0 del titulo U del proyecto dc ley, dedicada al arbitrio en
cuest.ión, determina : e11 el apartada E del art. <JO,
que Jas asíguaciones de productos a los diversos Muuicipios en qtte ttna Compañia ejerza la industria o
el comercio compete a este 1\Iinisterio y constituyc por
sí misma uu acto administrati,·o con independcncia del
de liquidación, y que las rcsoluciones correspondiente.s
son reclamables para ante el Tribunal guberuatiyo dc
este Ministerio; eu c1 art. 93, que Ja administración
y recaudación dei arbitrio cslnr{tn a cargo dc la Adnun.istración de la Hacienda pública, y, por ítltimo, en
el art. 95, que sah·o ~lo cspcci:~lmeute dispuesto en los
artículos de la sección, se aplicaran al arbitrio los
preceptos Yigeutcs para las cuotas sobre beueficios en
la tarifa 3·" de la contribución sobre las utilidades de
la riqneza mobiliaría, eu todo Jo coucernieute :~ la competencia de las oficinas Iiquidadoras, plazos, forma,
Yalidez y revisióu de las •lic¡uidaciones, rectu"sos contra
elias, dcfraudación y penalidacl :
Cousiclerando que, segúu los preceptos vigentes
para la liquidación de las cuotas de la tarifa 3.a de
la contribución sobre las utilidades de la rique1.a mobiliaria, los represeutantes Jcgales de las expresadas
Sociedades anónimas y comanditarias por acciones presentaran eu 'la Admil1istración de Contribuciones de
la provincia donde esté domiciliada la Empresa la dcclaración de los beneficios liquido~ obten.idos, con copia autorizada del balance, Memorin anual :r cualquíer
otro dato que estime necesario :tquella dependcncia a
cuyo cargo sc cncuentra el l'C{erido sen·icio de líquidacióu :
Considcraudo que, por lo tnuto, Ja oficina competente para liquidar y administrar el arbitrio municipal
de que se trata es la Administración de Contribuciones
dc la pnrdncia, a la que dcberan, en consecueucia,
presentar las Compañfas sujetas a tal arbitrio, cada
tres años, la relación a que se rdiere el art. 94 del
proyecto de lcy :
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Considerando que las Jiquidaciones clel arbilrio. han
dc ajustarse a los pn::ccptos dc la ley Reguladora dc
la coutribución sobre ulilicladcs de la riqueza mobiliaria ·y a los que regulau la recaudación <lc Jas coutribucioues e impucstos del E:;tado, y que tauto los
,\yuutamientos como las Rociedades interesadas pucden impugnar en c.ada caso particular los actos adruinistratiYos de las depeudeucias de Hacicuda en
enanto al dicho arbitrio se refieran, hacieudo uso de
los rccu.r sos que autoriza el Yigente Reglamento dc
procedimiento de 13 de octubre de 1903 :
Considerando, respecto al caso en que una CompaiHa cje.rza su industria o comercio eu distintos Mttnicipios, que p01·que algnno de los Ayuntamienlos rcspecthos no hubierc solicitado Ja aplicación del arbitrio,
no debe aquélla dejar dc tributar en absoluto, con perjuicio de los restautes Ayuubmientos; y, por el contrario, la aludida Compañla estara obligada a presentar
la documeutacióu nccesaria para que, bieu la Administración de Coutribucioncs, bien la Dirección general del
ramo, procedan a la proporcional asignacióu que correspouda :
Considerando, en lo tocantc a la aplicacióu que ha
de darse a 'l os ingresos por el à1·bit1io, que siendo ta
Administración de la IIaciCJlda pública, segúu lo preceptuado en el proyccto de ley, la encargada de la administración y recaudacióu de uuos fondos que no la
perteuecen ui puedeu iucorporarse a su patrimonio, es
indudable que el producto de tal arbitrio sólo pucde
ingresar en el Tesoro a Ululo de depósito, y, por consiguiente, con aplicacióu a la segunda sección de la
segunda parle de la cucuta de Tesorería, en conccpto
c:;pecial que al efecto habra de manuscribirse en ella:
Considerando, por otra parte, que la gestión administratiYa del arbitrio, usi como la recaudatoria, qnc
dcbe realizar la Hacienda, representau para ella gastos y prestación de servkios que no redundau eu su
pro\1echo y que, por lo tanto, deben retribuir las Corporaciones municipales iuteresadas en fonua amíloga a
aquella que, dc acuerdo cou lo dispuesto en el art. 3 0
de la ley de 5 dc agosto de 1893, se emplea para el
resarcimieuto de los gastos de administración y cobranza de los rccargos nmnicipales sobre las contribucioues territorial e industrial y de comercio, sin que
sea posible substituir este descuenlo por el ro por roo
de partícipes de las rentas públicas, tal como fué autorizado por el art. 7. 0 de la Jey de 31 de diciembre dc
t8SI, porque no puede cobrat'Se uua tasa que supone la
exislencia de una participacióu en las rentas pítblicas,
cuando ésta no existe, y s{ uu arbittio establecido c.xclusiYamente en beneficio de la Hacienda local, a la
que el Estado ba querido tutelar especialmente mediaute los recursos de que se trata :
Considerando, por lo que se reiiere a la forma en
que han de realizarse los ingresos del arbitrio, que,
aun cuando el art. 96 del proyecto de ley uispone que
éstos se efectúen dircctamcute en el Tesorò, ello no
obliga a bacerlos precisamente mcdiante mandamiento
dc ingreso, pues tal sistema de recauclacióu aumcnta
las mo1estias que se hupònen a 1os contribuyentes y
requieren, por parte dc las oficinas de Hacicucla, una
lramitación mas complicada, por las múltiples operadones de COlltabilidad a que da 1ugar, que Ja precisa
para verificar la misma recaudacióu mediante recibos :
Cousiderando que cu razonamientos analogos a los

antcriomtente ex:pucstos hnbo de fuudarse el R. D. de
29 de tliciembre de J:900, al disponet· que la rccaudacióu de las cuotas corrc~pondicntes a determinados c·pf~rafes de las t:arifas r." y :!." de la coutribuci6n sobre
las utilidade..<; dc la riqucza mobiliaria, que, se¡p'm el
Reglamento dc :!7 dc marzo de dicho año, había dc
efectuarse mediante mandamiento de ingreso, se rcalizara por medio de recibos, crilerio en el que insistió
el Reglamento de 17 de septiembre de 1916, reproducit:ndo en su art. 39 el precepto del iudicado R. D.
de 29 de diciembre dc rgoo, y que, por existir igu~lles
ruudamentos de llecho y de derecho, debe aplicarse nl
caso actual,
S. M. el Rèy (q. D. g.), de cpniotmidad con lo
propuesto por la Dil·ccción general de Propiedadcs e
Tmpuestos y lo informado por la de Contribucioncs y
la Iytervención general dc la Administración del E:;tado, ha tenido a bien dictar las sigu.ieutcs disposiciones de caracter general :
r." La liquidaci6n y la administracióu del nrbilrio
sobre el producto ucto de las Compailias auónimas y
comanditarias por acciones dc capital superior a pesetas soo,ooo, competeu a las Administraciones de Coutribucioues de las rcspccli,·as provincias.
2." La asignación de productos a los diversos Municipios en que una Compañfa ejcrza la industria o el
comercio conespondera a la Dirección general de COll·
tribuciones.
3... Los iugresos dc las indicadas CompaiHas an6nimas y comauditarias por el expresado arbitrio se
realizaran mediante recibos, y, por consigtúen~e, de
acuerdo con los preccptos de la Instrucción de 26 de
abril de 1900, tanto en su período vo)untario como en
\la ejectttiva.
4·" Las cautidades recaudatlas por el arbitdo sc
iugresar{m con aplicación a uu concepto que, con ln
cxpresión mencionada, se manuscribii:a en la agrupaC'ión de depósitos de In seguncla sección (acrecclores)
de la seguuda parle de Ja cuenta de Tesoreria, y con
aplicación a este mismo conccpto se baran los abouos
que sean procedentcs.
5·" La entrega a los Ayuntatuientos de las cantidades recaudadas sc ,·erificara pòr trimestres \'encidos,
dentro del primer mes del trimestre siguiente a aquet
a que correspondau los ingrcsos devueltos, y prcvia
solicitud de los Alcaldes-Presidentes. El mauclamienlo
se justificara con esta misma solicitud, en la que adoptara acuerdo el Delcgaclo de Hacienda de la ptovincia,
y con certificacio11cs dc los ingresos qu\'! se devuelvan,
expedidos con referenda al registro de entrada dc caudales.
6... En el libro au.xiliar de operaciones del Tesoro
de las provincias se llevara cou el mismo epígraie una
cu.çnta que se adeudara por el importe de los ingresos
qué se verifiquen por el rcferido concepto, y se acreditara por los pagos que cou aplicación al mismo sc
realicen.
7. 3 Cuando se electúen ingresos por el arbitrio sc
colltraera et 5 pòr 100 1 con aplicación al concepto cle
5 por 100 de adnúnistración, investigación y cobranza
de los recargos mut1icipales de la seccióu 4·" del prcsupuesto de ingresos. El importe de esta tasa se bara
efectiYo eu fonnalízaci6n, por reteucióu directa al realizar el pago.
8.a Los Ayuntamientos, como pa:rte directamenle
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interesada en la exacción del arbitrio, y siemp1·e que
cxista dispariclad dc criterio con la Administración,
tendrau perfecto dcrecho para interponer los oportunos

recursos en r ada caso concreto, ajusbíndose al procedimicnto marcado en el Reglamento de 13 de octubre
de rgo3.

V A RIA
JUNTA DE MUSEUS DE BARCELONA

t

Pri11cipals acords presos en. la sessió dd dia 19 dc
gc11rr de 1923. - Pou presidida per 1'TI1tre. Sr. Josep
Llimona, amb assistència dels Ultres-. Srs. Jaume Bofill i 1\Iatas, Rafael Canales, Josep Barbey, Mamtel Roddgucz i Codolà, Lluís :Masriera, Jeroni Martorell, Manuel Fuxà, Carles Phozzini i el director dels Museus,
secretari, Sr. Joaquim Folch i Torres.
Adquirir cu ferm, per ha,·er accedit e1s respectius
ofertors al preu de contraoferta senyalat per Ja Junta
c.11 l'anterior sessió, una collecció de petots idols, anells,
fibules, ofrcnecs votixcs, ca\'alls i c\:i'Oersos bronzes ibèrics exca\'ats en terres de la prodncia de Jaeu, fins a
un total de tres ctt1ts vint-i-cinc exemplars, i una pintnra a I 'oli, sobre tela, representant sant Jl,.liquel, obra
atribuïble a Bcnnejo.
l'ortar a J'apro\'acíó dc 1'Associació dels Blanquers
i Assaonadors Ics condicions de venda 1 remesa al Museu dels retaules d'aquell gremi, pactades per la comissió mixta que es formà amb representants delegats per
la dila Associació i per la Jtmta de Museus.
Acceptar, amb gratitud, e1s donatius que ban fet,
En Pere Sunyé, d'una reproducció a escala del claustre de Brmt Pau del Camp, i Eu Joan Llimona, d'una
filosa completa.
Facilitar, com de consuetud, el reliquiari amb les
rcHquics dc sant Sebastià i sant Fabià, existent al
Mnscu per a ·la festa anyal de l'església dels Sants
Just i Pastor.
Remerciar a I'Excm. Sr. President de la Junta Sltperior d'Excavacions i Antiguitats de Madrid les memòries d'e..xcavacions que ha remès per a Ja Biblioteca
del 1\Iuscu ¡ agrair la notificació del nou Consell directiu del Foment de les Arts Decoratives¡ assaben-
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tar-se de què a la Biblioteca, duraut l'any proppassat,
hi ha hagut un mo,•imcnt de 819 llegidors i 1,305 obres,
a més d'altres 6o llegidors i 122 obres eu préstecs a
domicili ; fer oferta relativa a la collecci6 d'ex-libris
1\Ionsa Ivatgc, i adquirir diYerses obres iHustrades per
a la maleíxa Biblioteca.

ARXIU MUNICIPAL ADMThTISTRATIU
Publicacions rebudes:
Reial decret de 15 d'octubre de 1836, restablint la vigència dc la llei de les Corts de 3 de febrer cle 1823,
relaliYa al GO'VCTn cconòmico-politic de les prcn•incics. - FulleM dc 48 planes, eu 4. 0 - Donatiu
d'Eu Joan TtTTades.
En Ramou Muutaner. I L'Home. - La Crònica. Per
Carles Rahola, amb Pròleg d'En LI. Xicolau d'Olwer. - l'ublicocions Empordà : Barcelona ¡ volum
sisè.
La Mm1cnm1t11itat I de CataL1t1l)1a. I Breu notícia f dc
t'orga11ització i l'obra. I Barcelona, 1922.
.-hw/ccta I Mo11tserrale11sia. I Volum rv. - Anys :(9:!0
rg2 1. . I Abadia dc 1\Iontscrrat. I MCMXXII.
ConsLítuci6n I de 1876 i y I Le)les Municipal. y Provincial 1 de 20 ;lgosto de 1870 I con las reformas I
contcnidas cu la Ley de 16 de Diciembre de r8¡6 I
ampliadas I con las Bases gara la legislación de
obras I públicas, Lcy sobre Ensanchc de las poblacioncs 1 y notas y advertencias 1 por la redacci6u dc 1 El Consultor de los Ayuntamientos. 1
Segunda edicióu. I Madrid. I Administración: calle
de las Torres, 13, bajo f 1877. - Donatiu d'En
Joan Terrades.

NOTICIARI
CERll\fONIAL
DELEGACIONS l REPRESENTACIONS. - En els elies <'!Ue
sola s 'cxprcssct1, la Corporació Iuunicipal assistí, o
l'A1caldia envià la seva rep resen.tació, als llocs i festes
que tot seguit s'esmenten:
Dia 1.•· ric gruer. -Els Ultres. Srs. Regidors Bordas, Viza, Sabater i Junyent assistiren a la festa religiosa de l'església dc Snnla Maria del Mar, arub tnotiu
de la fcsla principal dc la parròq1úa.
- L'Excm. Sr. Alcalde, Marquès dJAlella, delegà

l'IUlre. Sr. Tinent d'Alcalde Xa,;cr Tusell per assistir
a la solemne fc!'; ta de 1'ofrena dc la bandera catalana
a la !incnrsal dc la Tinència d'Aicétldia d'Horta.
ma 6. - F,i!; Ultres. Srs. Regidol"s Viza, Bordas i
Junyent nssistire'1 al solemne ofici que amb motiu de
la festn dc Reis va celebrar-se a I 'església de Santa
1\Iaria del Pi.
- L'Excm. Rr. Alcalde delegà l'IJ.ltre. Sr. Regidor
Francesc Tusqnels per assistir 'al repartiment de joguines que la Reial .\ssociació de l'Arbre de ~oel YO
celebrar al .Majestich Hotel d' .\nglaterra.
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nauccs mtmicipa/s. - A conductors de tramvies, 17;
L'Excm. Sr.•\lcalde delegà Pllltre. Sr. Tinent
d'.\lcalde Lluls Massot per assistir al repartiment dc a automobilistes, 438 ¡ a motociclistes, 66; a biciclistcs, óó; a carreters, 318; a conductors de canelons,
joguines uc 1'.\tcueu i Escoles Catalanes .Prat de la
79 ; a cotxers, So ; a amos de conductores~ 15 ; a altres
Riba.
Dia 7·- L'Excm. Sr. Alcalde delegà I'TYtrc. Sr. Repersones, 587.
gidor J\gu~ti Escolà per assistir als festeigs organitzats
El.S l'OUTHRS CONSF.RGES DE U:S CASES CONSIST0per 1'entitat ,\te¡¡eu Nacionalista Verdaguer.
:\qlwsls Junciouaris, dunwt el present tnLS
1/IIIS. I ,'Excm. Sr. Alcalde delegà 1'Ultre. Sr. Redc g'C'IH.:r, )¡¡¡¡¡ nre~lat 3>354 serveis, propis de llur
gidor .\uloni Sansalvador per assistí !' a l'excursió que
càrrec, distribuït~ de la següent manera : A nadonals,
va cfectunr a Vilafranca del l'ened~s l'Orfeó Grncicnc·.
- L'Excm. Sr. Alcalde delegà l'Illtre. Sr. Tinent :¡,gSó; a cstrnugcrs, 128 ; a comissions, 64, i a tuu'i\lcaldc Josep Barbey . per assistir a l'acte que, or- rlsh:s, 176.
gan itzat per l'entitat Nostra Parla, es va celebrar al
MAJORDOMIA MUNICIPAL
St{lú dc Cent dc les Cases Consh;torials .
t
Dia 8. - L'Excm. Sr. Alcalde delegà l'illust.re sèDurant el pa~sat mes dc gener lmn estat recolllts
nyor Regidor Joaquim lli. Nadal per assistir a la sesn la via públic;.l i tramesos per a llur dipòsit en aquessió inaugllral de curs que ·,a celebrar la Reial Acata dcpcnclència municipal, els objectes que tot seguit
dèmia dc Bo11es Lletrell.
s 'e:xpresscu :
Dil1 13. - !.'Excm. Sr. Alcalde va assistir a la soUn tub dipòsit de benzina per a fanal ; un moneder
lemne sessió que amb motiu del Centenad Pasteur va
dc pell cucerada negm, contenint metàllic; u11a carcelebrar-se a la Facultat ,..le Medicina.
tera de cuir, contenint un certificat militar a nom
Dia 1.¡. - L'Excm. Sr. Alcalde delegà l'lllustre
Sr. Ti ncnt d'.\ Icai dc :i \Iartí Matons per assistir al ba u- d'Eudald Noguera i Calve;as ; una creu de metall del
1\lèrit militnr; un portaclaus amb una dau i una
qucl tradicional dc la Quinta de Salut L'Aliança.
- L'llxcm. Sr. Alcalde delegà 1'IIltre. Sr. Regidor claueta ; un portaclaus amb 110u daus petites ; una
cartera dc pell, contenint clocnments a nom de l\IarJoaquim 1\L Katlal per assistir a la recepció que Ya
cial Di:tz i Lcno; una clau; un 111oneder de pell cncelebrar Ja Reial ;\endèmia dc Bones Lletres.
cernda negra, contenint una clau i una claueta lligaDia 1¡. - L'Excm. Sr. Alcalde delegà l'illustrc
des amb una ciuta ; un certificat de nacionalitat, a
Sr. Regidor \gusU Escolà per assistir als actes que
(n,·or d'Antoni Bucum·entura i Gils; un sac de farina,
nrub motiu dc la fcstn de sant Antoni Abnd Ya celesenynlat awb d n. 0 4 ; un estoig de· satí de color blau,
brar el l\Iontcpius dc Sant l\Iartí de ProYensals.
conlcuint una capseta de llauna ; un portacla~ts amb
~ L'llxcm. Sr. Alcalde delegà l'Hltre. Sr. Regidor
Lma clau, ducs clauetes i una cadena daurada ; dnes
Josep naharró per assistit als actes que amb motiu de
la fcstn dc sant Antoni Abad es celebrareu a les ban·ia- , claus lligades nmb un tros de cordill; tres parells de
mitges 11ovcs, llc colot'; un moneder üe pell encerada
des dc Hnns i Hot~tafrattchs.
negrn, conteuiut un mocador amb inicials i cèntims;
~ J,'Excm. Sr. Alcalde delegà l'Hltre. Sr. Tine11t
nna carte-ra militar a nom de Joan Masagrega i Tcd'Alcalde Josep Vilaseca per assistir a la festa rclijcclor ¡ nncs calceH noves per a senyora ¡ nues ulleres,
giosn c¡1te vn eelebrar-se al ·Reial Collegi de les Escoamb montura en aparença d'or; una carteta militar n
les Pics dc SnnL ,\u toni.
Dia 18. ~ l.,'Hxcm. Sr. Alcalde delegà l'iJ.Iustre
110111 dc Josep Català; un portaclaus amb dues clans ;
un portaclaus amb cinc claus, cinc clauetes i una caSr. Regidor Rnfael Batlle per assistir a . la sessió pílblica que va celebrar Ja Societat 11-Ièdico-Farrnacèutica dena niquelada; un moneder de pell, de color fosc,
contenint una medalla d'alumini: un mocador a\llb inidels Sants Cosme i Dnmià.
cials i cèntims; un Jana! de mitjana mida, amb crisGv.\nntA. lhtu.tN.\. - Aqueo;ta institució, e11 el pretall ,·ennell, en aparença per a automòbil ; tm bastó
sent mes de g-cuer, ha practicat 4,828 scn·eis, la dis- de color marró ; dos plans a nom de Joan Codina ;
im portaclau~ amb una dau i una claueta ; un taló
tribució dels quals (:s coD1 segueix : -~
dels F. C. del Nord, a la consignació de F. Semba ;
Dt'i< urim1s efectuades. - Per amenaces cle mort,
un paquet contenint quatre parells de punys, dos colls
7; per Íl•ridcs, 25 ; per furt i robatori, 17 ; per estafa,
i tres camises dc teixit dc color, amb inicials ;· una
3 ; per ordre superior, 65; per desacatament, 7 ; per
cadena amb tllla clau, ducs clauetes i una xapa dc
atropellatncnl, 23 ; per \'iolació i actes contra la moral,
llautó; un moneder de pell. amb un bitllet del Banc
2; pet· intent de suïcidi, 2.
d'Espanya i una cèdula personal a nom d'Adolf G. clc
.-1 uxilis prestats. - A cli"crses autoritats, 719; a
Castro; una cartera de cuir i un aparell de metall,
partículars, 577, fetus recollits, 3; a Dispensaris, 528;
propi per a tiqltcls; documents a nom d'Antoni Domèu Casc~ clc Socors, 283 ; a Farmàcies, 45 ; en casos
ncch i Crespo ; un moncdcret de pell, de color ¡narró,
d'inccudi, 17; conclnccíous a l'Hospital de la Santa
cçllltcniut tnctàl·lic; llU portaclaus amb quatre clan~
Creu, 86 ; conduccions a l'Hospital Clínic, 73 ; C0111
clucci6 dc tlcmcuts, 4 ; a embriacs recollits en Ja via
nun claueta i nua araullela de metall; un moneder dc
pell encemdu negra, ç:onteui.nt dos mocadors amb inipública, 18R ¡ troballes, l8; scn·eis a l'arribada i sorcials i cèntims; 1111 paquet a1nb cinc mapes de divertWa cic trens, r4; ' sen eis extraorditmris, 49; or1entacion~ 154 ¡ notes n In Quefat.ura, 30.
sos països ; una medalla i nua cadeueta, en apare11ça
d'fll'g'C11t, nmb Ltllfl claueta llUIU,eracla j llU catnet d'idenCoudntciú dc mendicants a la Comissa1·ia Municipul
titat, a nom <l'Auloni Annenteros i :Moral; una cade lkneficl>ucia, 88; conducció de menors, ancians i
altres extrnvials, 135.
dena dc metall amb tres claus, i una bate1·ia d'acumuladors, en aparença per a automòbil.
l<t'C0111-'C11Cious practicades per infringir les OrdsImp. Caaa CaritAt

