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SESSIÓ DE L'A] UNT AMENT
Fou celebrada el ::8 dc febrer, de segona connJCatòria,
c:sscnl presidida per l'Excm. Sr. Alcalde accidental,
:"\'Enric Ma \'n(·s, assistint-hi els Ultres. Srs. Regiri or:.
¡;cgücnL-; : Ramon Olivella, Josep Tomàs, Joaquim Dcgolln<la, Jo;:;cp <~abarró, Sah•ador Anglada, Pere DpmétiC:ch, Enric Anglada, Juli 1\Iarial, Víctor· Blajol, Sah·ador Hr.:nwn, Jo;:;cp 1\ouell, Lluis Bosch-Labrús, XaYicr
Tu!'ell, l\lnrtf Matons, Agustí Escolà, Bartomeu Casajnaua, joaquin1 l\1.• Kadal, Rafael Canales, Francesc
Tm;qucts, juan J. Rocha, josep Capdevila, Dàrius Rumcu (Haró dt' ViYer) 1 Josep Vilaseca, Josep JH." Sabater,
1\liqucl Jnnycnt, ·Manuel A. Rantamaria, Josep· Cararach,
.t\nloni Sau;:;alvador, Arcadi d'Arquer, Ignasi Navés,
Enric B. dc Quirós, Bonaventura Plaja, Josep Trins,
Jonn uta. Viza, Leopold Benítez i Ramon Palau.
En ella foren presos els acords que scgLúdan1ent
s'esmenten :

DESPATX OFICIAL
thsabt'1ltar-sc d'm1 ofici de l'Alcaldia participant
els afers re;;olts per la Comi;:;sió de GoYern eu junta
del elia ::~ del corrent mes, als quals hi ba donat la
sc:va t'Oli fonn i taL
- Donar-,;e per as~abentat d'un ofici de la Secretaria general del (;o,·ern cid!, t-raslladant una comunicació del director general d'Admin1stració, eu la qual
e~ nwnift-st.n que, instruït l'oportú expedient en ar¡uell
:\liuistcri, nmb mof.iu del recurs d'alçada interposat
per Hu Joaquim 1\ rtés i Borés contra una pro\-idència
que declarà inadmissib1e el recurs que el referit senyor
\'H presentnr con tm uu acord de l'Ajuntament de Barcelonn apruwmt el proje<:te dc noves aliniacions ckl
J>as;;cig .N11cioll<ll dc la Barcelonet-a, les parts intcre.;~adcs poden nUegar i presentat· als documents i ju::;tificalll~ conduents ni dret llur en e1 termini de deu dies,
dc!-\prés d'haver-:;c iuserit en el Butlletí Ojicial.
- l n[onuar-se (]'t1IH\ comunicació del Cousulat geucral dc Xile :1 Espanya, donant compte que ell\Iinistrc
dc Rdacion!; exteriors d'aquell país li comunica que el
l'lcsiclt•nt rk la República posarà el prouuck de la

subscripció de Barcelona a favor dels damnificats pel
terratrl-mol ocorregut en aquella nació, a disposició de
X'Ismacl Tocornal, que és el president de la Comissió
Centr:tl dc Socorso-;; i, al mateix temps, tramet l'agt·aïmcnt. del t;overn per la delicada manifestació de sim·
patia al sen pafs.
Aproyar un ofici de l'Alcaldia sotmetent a l'apn>vació de l'Ajuntament el decret relatiu a la liquidació
dc dret~ real~ tle l'herència d'En Josep Pardo que, eu
nua propietat, pertany al l\lun1cipi, per tal que en
temps oportú la Corporació municipal recorri contra Ja
Jdcrhla liqnidació, per no ésser ajustat a les n>,~lcs
rl'adminislraci6 de l'esmentat impost.
- Donar-sc per assabentat d'un ofici dc la SccrctaIia general dèl (~oYcrn civil traslladant la R. O. del
1\linistcri dc la <:overnació, de data ro del corrent, coucedint a I' AjtUitament la pròrroga d'uu any per formar
uu projecte de reforma, sanejament i millora dc la
plaça d'Espanya, la qual començarà a comptar-se dc..<;
del dia en què s'hagi complert el termini que, per a
la prèsentació del proj~te, senyalava la R. O. de 15
de desembre dc 1920, i reiterant al GoYenl ch·il el compliment dc la mateixa en la part referent a què es
comuniqui al Mini~tcri de la Go,·ernaci6 la constitució
del dipòsit i la numeració del resguard acreditatiu
d'aquell.
- As;:;ahC1JtaPse i donar la conformitat a un ofici
d(• la ~ocictnt anònima ,\rnÍJ~-Garf, de data 27 del proppa~;:;at me.<;, que diu : cEn 24 d'agost de 1920, i en ''Ïliut
d'un acord d'aqueix Ajuntament, els que sotasigncn
li coucedireu una pròrroga, que acaba demà, en el
contracte dc compra dc les accions o de l'actiu dc la
1iocietat Ccncr(ll d'Aigiies de Barcelona. Encara que,
en concedir-sc la referida pròrroga, els que sotasignen
varen mani [estar Ja seva decisió de no concedir allres
p1·òn-ogucs per ln immobilització dels capitals que ai:xò
implica, nssahenlats de les gestions realitzn.de..- pet
obtenir la superior npron1ció de 1'acord, en les qual~
collabora, com ~s del seu deure i dintre la se'<·a esfera
el Grup bancari venedor, creuen del seu deure donar
n !'.\juntament el termini necessari per - tal d'acabar
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les imctadt•s gestions, i hau acordat concedir-li la pròrroga Jl(:ccs,.ària per port.'lT·Ies a bon ñ, reservant-sc
el dret dc rlouar per dcfiuilivaulcut acabada la scya
opció amb un pn.\'Í avís de quinze dies.•

COMISSIO DE GOVERN
Juhi lar el!> ~cgiicots runcionaris, antb l'haver pa~~¡ u
qnc tot :;cgnit s'esmenta: L'escrivent Salvadm· Bu.xó
i \ 'e11lnyol, amb 2,210'61 ptes. ; el guàrdia ~urbà Nicanor Qui les í Verdú, nmb 1,6,¡2'50; l'auxiliar dc l'Administració tl'Impostos i Rendes Pere Masó i Uiiell, amb
::!,CJro; J•arorador dc segona clnsse Salvador Htunet í
<:nlccrnu, amb 2,859'34; el!; agents d'.arbitds Pere Hftll·
chez í 'Mru·lln i Sotnrní R{wchez, alttb 2,044 ptcs. cada
1111 ; i el zcla'<lor Jzy.;ep (~incr i l~~uy i els agents
ò 'Mbitris t\ ntoui Qttintilla i Súuchez i Maurici Rovira
i Vila~cca, umb t/)42'5o ptcs. cadascú.
- Douar dc baixa en llurs cànecs el sots-inspector
Josep nom~ncch i Andreu, l'escrh·eut Pere l\f;¡rco i
:\Iola, eh; zeladors l'erc Comas i Ferrer, Benet López
i I.6pez i Pere Dl'Íg' i Batllori, i els agents d'arbitris
l\Iiqncl Dinar~s i l'on, Quirze Tarridas i Vendrell, Ramon Roma i Tarri<."..lbra~ i Sih·estrc Orqtúu j T'ens,
abonant-Jo;;, a cada un el 'ells, un auxili o pensió <l'import anual 1,642'50 pte~.
- :\Iodíficar la consignació fi."ada per acord de 24
dc. gener darrer, relatiu a què s'abonés a l'enginyer
cap dc la ~ccrió quarta dels Serveis tècnics Joan Sitjas
i Castell~, des del l . ' de dc.5embrc de 1922 i dnra.nt el
ll.!'mps que cxcrcis el comès d'auxiliar de la Direcció
g-encrnl cu ço que a[ecta al Metropolità, una fC11Jll11C·
ració anual de r,Soo ptcs., aboJmbles per dotzenes parts,
en el sentit el 'i ucloure la referida despesa com a crMit
rcc:onej!ttt en el pròxim Pressupost, pe.r no exil;tir consig·nació en l'ac:iua I.
- Abonar nl sc.rcuo <l'aquesta ciutat Joan Fer.ré i
.Mestres, que va pcmlre mal prestant serYei, la quantitat dc 16g'5o ptcs. a qut- sumén les despeses produ'ides
pel seu guariment.

COMISSIO CENTRAL
A pro\'ar e ls scgücn ts comptes :
Dos, del Tribunal per a nens de Tarragona, per estades dc menors de Barcelona en aque11 reformatori
durant els mesos dc desembre i gener darrers, d'import
23 '25 i 22'50 ptc.-;., respectivament.
l.'n , dc )J'Antoui Azlor, relatiu al prO'I·eïment dc
tub!' i altres erectes r1e vidre per a serveis del Laboratori
1\lunicipa1, d'import 2,109'50 ptes.
Un altre, d'En Francesc Sugrañes, de 8t5 ptes., pel
servei de ferrar els cavalls dc la Guàrdia Urbana.
- Remetre al cap de l'Oficina de Cerimonial la
quantil:.c'll dc 500 ptes., per a atendre a les despeses
ocac;íona.cles amb motiu de la processó de la Pnríssima
Concepció.
- Nomenar, per ocupar una vacant d'escrivCJJ.t, En
·
Joayuhu Capdevila.
- l>e-;ignar guàdia urbà En Manuel Na\.arro i
J\1a.rcó.
- Concedir Ja medalJa creada per l'Ajuntament per
premiar els bons serveis, al guàrdia urbà Joan Caus.

COMlSSIO D'HISENDA
D.c confvrmihtl amb el que sol·liciten els interessats
que dcsprú; ~·inclíqucu, :mul·lar els següents talons :
uu, estès a nom dc Unís E~qucna, d'import 15 pics. ,
¡)(!I l'arbitrí :-;ohre g-o~sos, en ateució a què el que posseïa
va nwrir cu ~:I me:4 d'octubre dc ISJ:? L; un altre, a nom
d~: Josep t:nixel, d'import 2b ptes., cç)l'rcsponcnl a l'arbitri sobre drets ü'iu~pecció de generadors i motors ;
un a ltri.!', cl'impQtL :239 ples., a nom dc la societat Alls
Forns dc Catalunya, corresponent a l'arbitri sobre drets
el 'í nspccció dc gencl'adors i mol ors ; 1m altre, a nom
<l'Agustl l'bri, d'import 1,134 ptes., en concepte d'edifinldun~ i ob r·c~ per le~ realitzades eu la façana de la
boliga. t1. 0 5 clrl cnrrcr tlc la Tapineria; un altre, a notn
d~.: Valent! Jan t1H111dr·cn, per l'arbitri sobre an uncis i
csc:aparntcR, pel~ que ll~ in ~tal·l ats al seu establi1ncnt
del cnn·er d'Al.auH, 11. 0 5, d'import 39 ptes., csteneut::.e-Ji un ,]e nou, tic 16 plcs. ; un altre, de la Companyia
Barccloucsn d'Elcdricilat, d'impoti: 511'66 ptcs., cu
concepte rl'arbitris per obertura d'una ''all ; uns allres,
d'import tot.Jl t,qoò'90 ptc.-.., a nom de la casa Badia i
Maiié, S. cu C., en concepte d'arbitris per eable~
aeris i pal~ drcls; dos, d'import 75 ptcs. cada nu, a
nom de Ja u mc •\ rna u, en concepte d'arbitri per un pa I
anunciador als carren; del Comte de I'Asalto í Marquès
del Duero.
- -:-;omcnar c:-;rri,·euts els Sn;. Joau Tosl, Autoui
Oli,·ua, Joan Pujlll, Francesc Quiuza, Jaume l:larcons,
Miquel l'alau i Joan Aubeyzon, els quals l1au clcmostt·at
.
llur n.plitud per al càrrec.
- A uloritzar En Jonn Alcoverclo, apoderat el 'En
Pau Mcrcn.d~, per rcfonu¡¡r el quiosc destinat a la venda
<k beg-udes iu~taUat al Passeig dc la Dt1ana, en tre els
carrers del Rec i Pescateria, del qual11'é::; CQ11ccssiot1ari,
e.."Ximiul-lo tld pagament del C'ànon per un màxim11111
de tres mc:ios, que és el temps que es calcula que duraran Ics obre,<;, co111 a compcnsa.ció de la pèrdua que
resultarà <l'c!'tar tnnc.-nt el quiosc durant l'execució
d'aqucllc~ i a les millor~ que en ell es practicaran, les
quals qucrlnrnn de propietat de l' Ajuntalllent en fi.naJit~a.r la concessió. Tem1inad~ les obres, l'oficina facultativa procedirà a la mesuració per assenyalar els drets
corresponents al soterrani i, en el seu cas, a Ja major
ocupació dc la via pública.
- En \'Ïrlut de l'expedient instruït contra l'escriYcnt del Negociat d'Ingressos Josep Fuertes, destituir-lo,
per a haver mcorregut en les faltes determinades en els
atts. 145 i 146 del Heglament d'Empleats, i passar als
Tribttnals dc Jusllcia el tant de culpa, per tal com Ics
t'altes que motiven la de-;titució com;titueixen delicte.-;
definits i castig-at~ pel Codi penal.
- Aprovar la dishibució de cabals correspouent al
111cs dc març, d'import 1t.825,ooo ptes.
-Desestimar la instància d'En Josep Domingo i
Martínez, interessant l'amtJ.lació del c:àrrec relatiu a la
liqnitlació de la quota dc 216'82 ptes., en concepte d'arbitri dc piu~ \'àll1a, per la compra-venda d'utJa porció
el<" t<:ncny situat en 1à prolongació del carrer de Daoi7.
i Vclarde, de la barriada de Saus.
- Declarar exceptuats de l'arbitri de plus vàlua la
clonació d'uns terrenys del carret· de Vilassar, {eta a
rnYor del~ germans Francesc i Dolors Roses i Fout pel
seu parc.
- Atesa la demanda d'E11 Santiago N"ovellas de
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i\[olius, dcdarar exempta de l'arbitri de plus vàlua Ja
transmissió, pu · herl:ucia, al seu fa\·or, de la porció de
t~;rrcny situada al carrer dc la Mare de IJéu de l'ort,
dc \'uit mujades de superficie, afecte a e:xplotació agricola, c'ccplè nua pon•ió dc 7,r4S m~ que té el caràcter
dc solar.
- f lC$cstimar les següents instàncies : D'Eu Josep
Cañamcm..-;, contra Ja quota de 6 ,o8x'65 ptes., liquidada
11cr l'arbitri dc plus vàlua t)Cr la venda al seu favo1·
d'un immoble situat. al carrer de Sicília, xamfrà amll el
de In Di pu tac ió ; ~1' En Jesús de las Cucvas, contra la
quota tlc 380'7,<; ptcs., aplicada per l'arbitri de }Jlus
vñlua sobre In venua al seu favor d'un immoble situat
nl pnmtg;c conegut per «Can Carabassa», de Ja barriada d'Horta; d'gn Marcclí BruguJat, en la qual s'impugna la qun.n lia de la quota 737'8o pte:;. que li [ou
liquidncla cu concepte del referit arbitri per la venda
al seu favor d'una porció de terreny de la barriada
d'llortn; d'En Joau (;an1per, president de la societa.t
Fútbol Cluh Rarcclona, cu la qual demana que e; declari <:X\.'mpta cic l'csmet1tat arbitri de plus Yàlua la
n:mla a aquella societat de la finca anomenada cCan
C~nerra•, dc la barriada de L<.-s Corts; d'Eu Jo:;ep Jurud i Castella, demanant que sigui COUl})CUsarla la quota
dc .304 '25 plcs., liquidaua en çoucepte de plus Yàlua
¡.er la n:-uda a En Faustí Leon d'una porció de terreny
situat a l'interior dc l'illa limitada pels carrers dc
Marina, Consell de Cent, J..epant i Diputació, amb el
Yalor d'tllla porció d'uu terreny dal del carrer de Rialp,
ck la haniacla dc Rant Andreu, cedida a 1'Ajuntament
pel sol·licitant.
- Abonar als funcionaris municipals subalterns
Joan Datlia i Francesc Smm~artí les despeses de tramvies qne els ha causat l'averiguació de 1Joms i dqmicilis (lc propiet.mis de solars i inspecció d'aquests durtmt c.ls mesos d'agost, setembre, octubre, novembre,
desembre i genet· d~~rrers, d~import 185 i 155 ples., resP"ctivameut.

SECCió DE FOMENT
Procedir, per la quantitat de I,~ ptes., a la im;·
taJ.lació dc cinc radimlors en' lc:> habitacions assenyalades amb els u.• 9, ro, 1 l i 12 dels plans general,; prcs<:nlat..-; per la societat Fumisteria Espanyola, per a la
<'a ldacci6 dc Ics referides dependències de I 'edifici que
ocupa la Tiu~·ncia d'Alcaldia del districte VIU.
- Aprovar el compte d'En Ramon Escobar, eu representació dc la societat Petit i E:;cobar, d'import 205'8o
¡•c~sctes, per malcria! d'escriptori reu1~s, cu el tcnllini
de gener a desembre de 1920 i en juliol dc 1921, per al
~Ln·ci de la Secció d'Aigücs 1 Fontaneria.
- Abonar a ~a Dolor,; Ballostas, filla de l'individu
que fon .dc les brigades <:regori Ballostas, mort el dia
21 de dc~cmbre dc 1922, les quantitat-; qnc acrerlita\'a
el sctt clifuut parc en concepte dc vida cara i jornals,
o signiu 93 ptes. dc les 172 que el referit funcionari
tenia consignades per l'csmeut.'lt concepte i 86 per jornal~, segons llinnuncnb.; n.• 5,510 i 5,212.
- Jk~li11nr lèl :;cgücnl'i quantitats :
2,ouo plcs. per a ohres i materials ne<:essari:; per a
l'arnwjamcnl del quiosc.nrinari installat al 1'asscig dc
1,1 lnclústria, dnYaul el Parc.
2,ooo plcs. per ~;;~er invertides en l'abonament dc
jornals als peons e\·cntuals necessaris per al servei de
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banderoles ak-ctcs a les oficines de la Direcció general
dels Serveis tl-cnics.
2,too ptcs. pc:r a <'Ontpletar la urbauit?.ació i conslluir Ics \'Ol'Cr<.-s del <.arrer de J.,arrad.
6oo ptc.~. per a empaperar les dependC:ncics del jut~atmunicipal de Sant Gcn·asi i el despatx cie l'iHu:;trc
Sr. Tinent tl'Aicaldc del districte VlTI.
- Accedir a la petició formulada per En Pere Elias,
en nom i representació de la seva mare ~a Gertrudis
Cuyàs, dcmruumt la construcció de la corresponent
ram pn que permetrà l'accés a la finca anome11ada cT-'1
feixa llarga', \'Cri ficant-sc lès obr~ sota la inspecció
dc la Secció facu ltativa i per l'impo1t de .3.489'63 ptes.
- Tc11ir als Srs. Francesc Este\·e i Mic¡ue1 Sagarra
per desistits dels permisos referents a la pràctica a'obres
n la casa n. 0 9 del ca1Ter dc Bravo .Maldouado.
- Concedir permís a N'Alfons Teodora i Lize, gerent dc la raó social Fills d'AHous A. Lize, per iusLal·hu· quatre electromotors, una fornal fixa i tres fogaines dc recoure a la fàbrica ~enyalada amb el n. 0 8r del
Passeig- dc S:mt Joan.
- Tenir a En josep Amat per desistit del pennís
relatiu a la construcció d'una casa de planta bai~ en
un :;oiar situat al carrer de Saus, a qnè es refereix
l'acord consistorial dc 10 dc maig de .l'any proppa.ssat,
i prc,·cnir a l'esmentat senyor que, per concedir-Jj el
permís que demana, consistent en la construcció d'un
cobert en el referit solar, ha de fonualitzar en escriptura pública la seYa renúncia a reclamar indcJru1ib.ació
per-a IC:i obrC:i i a comvrometre's a derruir-les des d'ara
i per qnant arribi el cas de l'expropiació o ces.-ió del
te rrcJJY \'iai.

COMISSió D'ESCORXADORS I MERCATS
Po:;ar a di~po:;ici6 de l'Alcaldia la quantitat de 1.425
pessetes pc:rqnt• es procedeixi a la realització dc les
t•bl es dc prolongació i arranjament de la marquesina
i l'(~paraci6 de canals i canonades de zinc del l\lcrcnt
dc Santa Cat.arina; i la suma de 125 ptes. per :.t la pràctiQn. el 'oh res cn el ::;oslrc del local que ocupa la Direcció
del mateix Mercat.
- lk1xar s~n"c efecte l'acord de la Comissió dc
(;on•rn dc 21 dc desembre clc l'any d.'liTer, traspassant,
a fa\'or d'En Francesc A laveclra i Farrerons, el lloc
n.• 25¡ del :\Ièrcnt dc Sant Josep, del qual n'era concc~sionari En Jo;;ep Artnro i Vallt:s, en Yirtut dc no
ha\·cr clonal compliment aquell als compromi;;os que
Ya contreure ni ha\'er satisfet els drets corresponents,
i, en conscqül-nda, rcitJtegrar a l'últim dels referits
senyor~ el dret de la possessió d'aquella taula.

COMISSió DE CULTURA
Atesa lo propo,;L'l dc la Junta de Ciències Naturals,
nomenar Hu joa11 llfa'>~ip i Rieat't 111osso del Museu dc
Cntnlunyn.
- Abonar a. En Pere Ccnarro la quantitat dc 13,000
¡'Cssetc:-;, en concepte d 'l1onornris per la seYa inten•enl'ió, com a apodcmt tlc l'Ajuntament, en la liquidació
elet llegat Pere Vila i Coditm.
- AprnYar el com·eui celebrat amb la Deleg-aci6
1::gia de primera tnseuyança per l'arrendament, de~ del
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dia I.'' de.gcucr, i pel preu dc 3,300 ptes. anuals, de la
t·asa n.• 23 i 25 del carrer d'Argentona, per a, la im;tallació d'una Escola uacional de pàrvuls.
- Atesa Ja sol-licitud de Na 1\Iercè Vidal i Si\'llla,
i per ésser cotnpatiblcs els càrrecs d'escrivent dc les
Oficines muuicipals i profcs:-ora de taquigrafia dc Ics
.Escoles municipals d'adultes, atorgar-li com a gntíficació el sou que té assignat per aquest últim càrrec.
- Computar al profe:;sor de guitarra de l'Escola
Muuicipal de :Música, que Ito és, també, de la dc Cecs
dc Vilajoana, Eu Joan Nogués i Pon, com a gratificació, el sou cle 2,700 CJllC té assignn.t pel prin1cr dels
esmentats cànecs.
- Abonar a N'Autoni Jover i Puig els interesso:,;
corresponents a raó del 5 per 100 anuill, del tennini del
prett de la casa n. 0 4 del carrer del Marquès de Santa
Anna, destinada a Escola Complementària d'Oficis, el
qual va. finir el ï de desembre dc 1921 i no li \'a ésser
nbouat fins l'n de febrer dc 1922, important els referits
interessos la suma de 445 pte;;. ; i abonar, així mateix,
a l'esmer1tat propietari, els interessos acordats del 5
per roo fins el dia que sc li \'a íer el pagament del termini de 50,000 ptes., el qual \'a v~ncer el dia 7 dc
dc!' em bre darrer.

COMlSSrú D'EIXAMPLA
Aprovar els segücuts comptes :
De l'Empresa Concessionària d'Aigües del Riu
Llobregat, relatiu al proYeïment d'aigua per al regatge
amb manguera, d'import 35'70 1>tes.
Dc la matei.."a Empresa, relatiu al proveïment c.l'aigua per al regatge amb carros de bóta, d'impoM: 726'28
pessetes.
be la.- Societat (;cncrnl tl' Aigües de Barcelona, relatiu n. l'aigua despesada en els orinadors públics i regatge amb mauguercs a la zona d'Eixampla, llurant
el mes de desembre últim, d'import 1.489'35 ptes.
De l'Electricista Catalana, d'import 839'48 ptcs.,
descomptant del referit import la qnautitat de 367'98
pessetes, relatiu als treballs de reposició i trasllat dc
materials de l'enllnmenatgc públic provisional.
De Ja mateixa societat, i per igual concepte, d'import r,s8r'r2 ptes., d&.;comptant-ne 5oo'22 ptes.
- Que per l'Electricista Catala.n a, i pel pressupost
dc 644'20 ptes., es procedeixi a la :iJ-lstallació dc tres
llums elèctriques al carrer de València, entre els de Viladamat i Calàbria.
- Acceptar, pel preu de 3 ptes. el m 2 , la cessió
dels terrenys Yials, ò'cxteusi6 superficial 6,g62'75 m~,
que Xa Dolors Guardiola, vídua. de Cristòbal, ofereix
al :;\innicipi, els quals radiquen en els can·ers d' Argüelles, Diputació, Lepant i Granvia Meridiana.
- Concedir a En Vicens Fillol el permís per construir un edifici de planta baixa cu un solar situat en
tm passatge particular existent al carrer de Pujades,
cplre el» d'Esproncecla i Lope ue Vega.
- Demanar, al Ministre dc la Governació, el permis necessari ver n l'aliennci6 a In Caixa de Pensioni\
per n Ja Vellesa i d'Estalvis, i en el seu nom ~ 1 director
general gu Francc~c l\lor:t!':a:\ i Barret, d'una parcclla
que no ron;;titueix :;olar crlificable, situada en l'illa
delimitada. pels carrers tk Casanova, Còrcega, Muntaner i Rosselló, provinents dels terrenys adquirits per

l'Ajllntnment, de la pertinença. d'Adolf Oller i ~ngcni
Subiraua, per a la reguralih.a.ci6 de les aliuiacious del
carrer de Casauova con(or1tlc a. Ja modificació al pla
d'Eixampla) confinaut la dita. parcel:la al nord amb el
can·er de Còrcego, a l'cst aUlb pertinences dc Ja Caixa
de Pensions, al sud amb el carrer de Rosselló i a l'cesl
:unb terreny Yial de la pròpia procedència; l'extensió
superficial d'aquella é:; dc r ,2~4'93 m' i el seu preu
ascendeix a la suma. dc 162,ll9'48 ptes., i tant per a
garantir el pagament de la parceUa esmentada, com
per a. facilitar la construcció dels edificis qltc pc.r a
Cn:;al pet· a malalts té projectats l'entitat atlquit-cni,
que cl~positi eu la èaix:a municipal, la Caixa de Pen·
~ ious, la quantitat import de la parceHa, la qnal ~er·
Yirà pel seu tota1 pagam eni c11 1'acte de siguar l'esrri p·
tura de venda.
- Addicionar a la contracta de l'enquitranat i
recnqmtrauat de Yics públiques de l'Eixampla, i sots
el pressupost de 1,000 ptc~., les obres de desmunt del
carrer de L1ansà, entre els d'Aragó i Yalència.
- Efectuar la delimitació de la Carretera del Bisbe
amb els ten·enys propict.'l.t dc les Sres. Mercè i Maria
tic l'Assumpció Rnmfrc1. cl'Orozco, silttats als carrers
dc Marina i Wacl-Ras, uutoritz::mt-se al director tlcls
Serveis tècnics per realit7.ru· la referida de1imitl'lció i
designar, per assistir-hi, l'Jl.lt1·e. Sr. Joaquim M.A dc
Nadal, i citant els Jlt'Ollidaris iuteressat'S perquè concorrin-, també, a l'acte ncompnnyats d'assessor facultatiu, si així ho creuen oportú.

COMISSió DE CElV!ENTIRIS
Admetre la retrocessió interessada per F;11 Salvador
Villar í Assamà, del dret funerari sobre el terreny de
la seva propietat, :tiòsenyalat .amb el 11. 0 7 de la via de
Santa 1\'Iadaleua del Cementiri de Sant Gervasi, abo·
11ant-se-B la quantitat dc 783 ptes., equivalent al 90
per 100 del valor total dc l'esmentat solar, que és el
que li'correspon per no haver fet ús d'ell.
- Autoritzar la Direcció general dels Serveis t~c
liÍCS per prooedir a Ja insta~lació d'una vàlvula en el
dipòsit d'aigua existent al Cementiri del SO., i substituir la canonada de conducció, des del comptador al
referit dipÒsit, per una altra de Ierro de 50 mm. dc
diàtTietre, destinant-se per aquests treballs Ja quantitat
de r,750 ptes.

COMISSió DE COMPRES
Aproyar les relacio.ms de pagament efectuats per In
municipal, relalins a compres realit1.adcs
durant e1 mes de juny proppassat amb autorització dc
la Comissió de Compres, i al pro,,eïmeut de paper fet
¡.er La Gelidense, S. A., durant el mes d'och1bre dar·
rer, amb destinació a diverses oficines municipals.

~Iajordomia

PROPOSICIONS
AproYar Jes següents, si¡;nades pels llltres. Rrs. Rcque s 'esmenteu :
Dels Srs. Tomàs, Anglatla (E.), Dom.:.uech, Marial,
Olh·ella, Anglada (S.) i fiabarró, perquè es faculti

~idors

GASETA MUNICIPAL DE llARCELO~..-\
l'Alcaldia a fi que delegui els senyors Regidors que, en
representació de l'Ajuntament, hagin d'assi:;t1r al festival que organil:t..a el Cfrcol de Saus amb objecte d'obtenir recursos per repartir bous en espècies als pobres
dc la bani:ula, i que hi assisteixi, també, la Banda
municipal.
- Dels Sr~. Kavés, Santamru·ia i Domt:ncel1, perquè
es destini la quantitat clc roo ptes. en l'adquisició d'una
copa arll!>tica que s'oferirà com a premi al Club Dcportin Cal.:.tlònia Staclium amb motiu. dc la festa que
cclebrurà el dia 19 del corrent mes.
S'aprcwa, també, l'informe de la Comissió d'Hiseuda, assc11yall\nt consignació per aplicar l'esmentada
quantitat.
-- Dels Srs. Vhm, Nadal í Sabater, perquè-, de eoufonnital amh l'oferta feta per la }u11ta de senyores de
la Societat Cívica C~ttat Jardí, s'adquirei.."-i una llotja
per assistir, el dia 7 del proper mes· de 111arç, a la funció organit:mda per la referida entitat, amb objecte de
destinar el seu producte a l'ananjament d'un jardí
públic on les criatures puguin jugar, i que prenguí
parl en l'esmentat acte la llanda 111unicipal.
S'aprova, tot seguit, I 'informe de la Comissió d'HiS(.ttda, destinant la quautiL.-tt de 100 ptes. i assenyalant
consignació per aplicar la dita despesa.
- Dcb ~rs. l\farial, Blajot, 1\adal i Ca.nales, perquè
l'Ajuntament eleYi, al Illinisteri de la Go,·emaci6, una
inslitncia acompanyant una còpia del dictamen apronll CJl Con~istori del 27 de desembre darrer, relatin
a Ja tonstrncció clc ca.o;es barates, en súplica que aquell
l\'linislcri cc; serveixi dedarar que la constitució d'hipoteques, i tots el~ altre..¡ grayàmens previstos e11 els
m1cxos 3 i 4 del dictamen aprovat, 11b requereixen autoribr.ació del Govern, per tal com no aie.cten a la propietat municipal, i que en el cas d'estimar el Minis-
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teri qnc, per tractar-sc de drets reals del Municipi, ~s
necessària aquella autorització, es concedeL'ti tot scguit cu Ja forma i amplitud requerides per a l'execució dc l'acord municipal esmentat.
- Dels Srs. l'laja, Palatt i Capde,~iJa, perquè, amb
càrrec a la consignnció que assenyali Ja Comissió
el 'Hisenda, e,; po,;i a disposició de l'Alcaldia Ja quantitat de 2,ooo ptcs. per a procedir a la reparació dels
desperfectes oc-nsionats a I'Esco=ador de porcs, amb
motiu del [oc ocorregut en el departament Jateral de
la segoua nan dc matnnça.
S'aprova, seus perjudici que la Comissió asscuyali
In consignació cot-responent.
- ])l'is ~1:-s. May11és, Cabarró, Santa.maria i Bosch·
Labrús, perqn~ es posi a disposició de l'Alcaldia la
qua nU tat de r ,ooo ptes. per tal del poder atendre a la
propo>òta de la Presidència de la Comissió de Cemeuliris, relativa a les despeses de caràcter urgent cu el
scn·ei del del ~0.
S'aprova, l11mbé, l'informe de Ja Comissió d'Hisenda assenyalant cousig·uació per aplicar l'esmentacla
quantitat.
- Dels Sr~. ::\avés, Casajua.na i Trius, perquè, en
atenció a la renúncia feta per I 'illtre. Sr. Regidor Llufs
Massot del càrrec de \'O<'nl del Tribunal per a la proYisió dc càrrecs de sots-oficial de la Guàrdia Urbana,
es dcsigni, j•Cr substituir-lo, l'lHtre. Sr. :.\larlí ~!alous.

ACORD DE CO:i'\DOL I AGRAH.1ENT
Fer constar c11 acte el sentiment dc la Corporació
1mmicipal per la mo1·t de liExcm. Sr. Ròmul Bosch
i Alsina, ex-A lcal<le dc la cintat, i agrair el llegat que,
n favor <l'ella, lt~~ deixat en te;;tament el referit l;enyor.

COMISSIÓ DE GOVERN
Heu 's ací els afers resolts per l'Alcaldia, els quals
1t [oren proposats per la susdita Comissió en junta
celebrada el dia 22 del co1iet1t mes de febrer:

SECRETARIA
Con<'cdir a I •auxiliar de l'Asil del Parc Sah·aclor
Honavin, i al metg-e dc terme de l'Institut ~Innicipal
dc ncnclicL·ncia llfanuel Serra, el primer an¡_'111Cilt gra()ual que tenen lkma11at.
·- Denegar la instància pre.;eutaòa pel profes¡;or dc
1'Eiicoln (lc Cecii i Sords-muts de Vilajoa11a Jaume
l'astor, el qunl dcmnnava que 1-i fossil1 atorgats trc.o;
augment¡¡ grncltwl¡.; dc SOlL
- Dc:;cstimnr la sol·licilucl presentada per N'Irene:
1\Iala, víclua clel facultatiu de· l'Institut 1\luuicipal
Bcnl'licència l\tnrian Lttis' i Cos-p, demammt qttc sc h
mi llor i la pensió que li correspon eu virtut el 'havcr->;cli mort el seu espòs de malaltia contreta eu actes rh!
servei.

el:

SECCió DE GOVERNACió
XEGOClAT

CE~TRAL

Atorgar Ics següents concessions als senyors que
tol ;;cguil s'esmenteu:
A ~laria Cortes i a Teresa Carrió, Yidnes dels agents
d'arbitris FnlllC<'SC Figueras i Josep :\!ada! i Clos, respcctivamcnl, i a Assttmpta 11Iunta.né., vidua del m.ogso
dc J\lcreat Joan Elias, tots ells jubilats, la paga del mes
dc g-tncr darrer i una altra de gràcia.
A 1\faria 1\lontoliu, vídua de l'enterramotis Pere
Clària; R Vicens 1\Iartín i Cuesta i a J\1aria dels Dolor~
l';tlacio;;, hereu;; tcsl.atnentaris de l'auxiliar d'arbitris
A nrcli l\fart!n i Cnesta, i a Jesús Sen·a, fill de l'escOJ·:xador Cri:s,tòfol, la pnga dels mesos de desembre i gener
cu qu(, ,,n,..e n 'morir, rc:;pcctivame.nt, els causants, una
mensualitat dc gràcia i el suple~uent de vida caT·a.
- Atorgar el-; augments graduals, a ra6 de la vuitena parl del son anual que despré:; s'esmenta, als funcionaris !;egiients :
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A Joan Eta. :Mart! i Navarro, secretari de Tiuèucia,
e] pl"Ïmer augment ucl SOll de 5.400 ptes., de$ del 1.'"
de gener proppassat.
A Angel SirYent, director del Laboratori de Ginecologia, el segon augment del ~ou de 3,900 ptcs., des del
1.• del corrent mes.
A Josep Prlmola, dir<.-ctor de Mercat, el segon angntent del sou de 4,000 ptcs., lles del I.' del corrent mes.
A Pau Delgado, Jaume Españó, Ramon Rosselló i
Josep Viladrosa, sots-directors de .Mercat, el segon augment de llur sou de ~.372'50 ptcs., des del I.' del prcsetJt mes.
A 1\>,lariatl PcJ·ea, vcterhtari, el tercer augment del
~on de 3,obo ptes., des del r.• dc gener proppassat.
A Concepció López, llevadora, el tercer augment
del sou de 1,200 ptcs., des del 1.' de gener Ílltim.
A Josep Suquet, recaptador de 1\Iercats, el segon
augmeut del sou dc 2,;02'50 ptes., des del I.' de l'actual.
A Josep Suarez i Enric Albert, atodliars, el primer
augment del sou dc 3,200 ptes. anuals cada un el 'dis,
eles del 1.• de gener proppassat.
A Enric Besora, inten:eutor dc segona, el segon
augmeut del SOLl dc 2,007'50 1JleS., eles del I.r de gener
darrer.
A Josep M.• Fornells, professor de l'Escola de Defi~
cients, el segon augmenl del SOLL de 3,000 ptes. ::tnnals,
des del :r.r dc gener darrer.
A Andreu l\Iasdeu, conserge, el primer augment del
sou de 2,700 ptes., des del 1.r de gener proppassat.
- Aprovar dos comptes presentats per Ja Casa dc
Caritat, per Ja impressió dc la GASF.TA nfm,"'JCIPAl,, durant
els mesos de desembre i gener darrers, d'import 415 i
2,593 ptes., re:;pectivamcnt.
- Lliura~· a la Majorrlomia mtmicipal la. quantitat
de Sn ptes. per l'abouameut del paper segellat uc<.-cssari per a re:intcgrm· els ll ibres d'actes.
- Concedir ~5 ptcs. nl guàrdia urbà Miquel Soriauo
i Pére~ en concepte dc premi per la conservació (}el
ca,·aJI que munta.

XEGOClAT DE CULTURA
Aprovar els comptt:S següents:
Vuit, de Ja Indústria Elèch"ica, d'import total pessetes n,465'97, per ntatcrials i jomals eu la instaHnció
de les Escoles del Uni nan16 i Colònia Puig.
Un, p1·eseutat per Eu Jaciut Cuyà.'i, d'import g66'7R
pessetes, pel!> treballs de ferreria a la Casa de l'Ardiaca
amb motiu de la seva habilitació per Arxiu Hislòrir,
durant el mes cJe novembre darrer.
Cinc, d'import total q,8o9'39 ptes., relatius als trebaiJs de fusteria 1·ea1ítzats eu l'esmentat edifici durant
el mes de gener proppassat.
- Donar la conformitat al mesurament 1 a la relació
\"alorada de les obres en construcció dc l'Escola Municipal de Mú~ca, rcalití:ades per En France-sc 1\Iarimon,
d'import 53,788'os ptes.
'
)/EGOCTAT D'HIGlENF: t
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BE~EFICt;NCTA

Aprovar els següents comptes :
Tres, de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat.,
d'import, re.o;pccth·ament, 2,235'20, i5í i 1,58g plcs.,

relatius al subministre de força motriu a l'Asil del
l'arc i altres depcmlÇndes, duntnt els mesos c1,'octnbrc,
no\"embre i desembre dnrrcrs.
Un, dc la Societat GcnÚal d'Aigües de Barcelonn,
re.r l'aigua consumida en orinadors públiC's, paYcllons
dc comoditat i regatge dc I 'Interior, durant el proppn~
sat mes de desembre, d'import 1,g6o'42 pte.<;.
Sis, dc la raó socinl Lcbon i C.", referents, els cinc
primer:;, a l'enllumcuat.gc públic de Sarrià, durant. els
mesos d'abril, maig, juny, juliol i agost, i J'últim, a
l'cnllmnenatge públic dc- 1'Interior i pobles agregats i
dependències, d'import, 1·cspectivament, ptcs. 1,862'58,
1,7I8~ 16, r,633'7o, T,ób6'z t, r ,R14'o7 i ro,r42' r5.
Tres, cle. la..socictat a nóttima Foment d'Obre::; i Coustruccions, relatins al servei dc 11ctcja i ctmservació clc
Ics clavegueres dc l'fntetior, clnraut el mes dc geitcr
darrer, i a Ja revisió <k-1 contracte tlc neteja i rcgatgC"S
dc l'Interior i Eixampla, corre-sponents al propi mes dc
geuer, d'imp01t 55,436'1b, 13T,404'67 i ró2,954'9!! ptc.-s.,
respecti ,-ameut.
Dos, de l'Asil Dnran, referet1ts a le.-; cstade:-; dc nens
i nenes durant el mes dc g<.'11er últim, d'import 7,185'&1
i 6,oL7'28 ptes., rcspectiva111ent.

CE1VlENT1RlS
Concedir el duplicat del títol de l'hipogeu columbari
de classe sisena, n. 0 387 cie la via. de Sant Joan Baptista, agrupació novena del Cementiri del SO., a En Bonaventura Palomes i Fonts ; el duplicat i traspàs del
dret funerari sobre el nínxol de pis segon, n.b 74, façaun oest del Cementiri dc Sans, i del terreny u. 0 66, vin.
de Sauta Eulàlia, agntpad6 tercera del Cementiri
del SO., a favor , respcctivameJtt, de Na Te:re.<>a Piíiol i
Mani, v1clua de Carreras, i dels seus fills Joan, Agustí
i Teresa Carreras, i Gustn.u A. i ·Carme Peyra i Peyrn.
- Atorga¡· els scgüe11ts permisos : A En Joan Caclirn
i Menta, per col-locar una creu de ntarbre eu l'hipogeu
ehusc de prunera classe, 11.0 6o, via de Santa Eulàlia,
agrupació tercera del Cementiri del SO.; a N'Emília
l\funué i Munué, per iustaJ..lar dos tlamers de metall al
panteó 11.0 21, Yia dc Sant Jordi, agrupació sisena del
mateix Cementiri ; i a En Josep Fortier i Combes, per
construir nua vorera cu la tomba menor n. 0 g6 de la
via de Sant Oleguer, Rgrupaci6 cinquena de l'esmentat
Cementiri.
-Aprovar la certificació i relació valorada, d'import 59,463 '58 ptes., com a lliurament final de les obres
realilzades al Cementiri del SO., en virtut de subhasta,
per la societat Material i Obres.

SECCTó D'HISENDA
NEGOCIAT D'INGRESSOS
Donar Ja conformitat als informes desfavorables sobre les instàncies demauant el canvi de cèdules prcsen·
tades pels Srs. Claudi Guillot, Joan Gonzalo, Antòuia
Pomar, Francesc Aparicí, Andreu Molins, Lluís Fàbtegas, Enric Roque i Esle\"c dc la Paz, Rosa Garcia,
Marian Beltran, Dolors Mora, Ramon Oller, Rafael
Bofill, Fran<'esc 1\fartí, P. Funiol, Palau Dasca i Francesc Jové.

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA
- Accedir a les demandes següents :
D'Eu Ramon Montull, perquè se'l doui de baixa
cu el padró dc cèdules, en virtut d'ésser ,·eí dc Masalcorcig.
De N'Andreu Benz i Delgada, perquè es canviï la
classificació dc clas~:>c sisena de la cèdula que va obteni1'
per la dc setena que és la que 1i corrcspo11.
D'En Joan Figueras, demanant l'anul·laci6 de les
tèdulcs de vuitena i 011zena classe, per tal d'haversc proveït pet· duplicat de tals docume:nts, reinlegranl~c-li l 'imvorL total dc 13'90 ptes.
D' .Eu Llu is Segnlà, perquè sc li canviï la. cèduJa de
:;t'gema i seg·ona còuj uge que va obtenir per uues altres
<lc l~rccra i tercera cònjuge, abo¡1:tt1t-se-Ji la di-rerèut'ia
tutnl de 72'12 ptcs.
u•gu FnU1ccsc Pttigjancr, perquè se li canviï la cèdula cic ~istma cla~sc. que va ob(enir per tula altra dc
novena, abonant-sc-li la diferència tle 29'25 ptes.
- Concedir Ja baixa del dipòsit domèstic que tenia
atorgat la CompaJJyia Comercial Alcoholera per a la
casa n." 4 dc la plaça dels Traginers.
- Atorgar a la Companyia d'Indústries Agrícoles,
socict..1.l anònima, el trasllat del dipòsit domèstic que
t(· concedit per a. la casa n. 0 7 del l'assalge de l\Iar al
carrer c.le l'cre lV, n.o 43·
- Denegar el permís que demana En Josep Vea i
Julibcrt, per instal~ar un quiosc de tercera classe al
carrer de Salmcron en front de la casa n." 3, cantonada
amb el de Sèneca.

COMlSSIO D'ESCORXADORS I MERCATS
Concedir els següents traspassos, en vida, dels llocs
dc vcuclre dels Me1·cats que es cliu_en, a favor dels senyors q ue. tot seguit s'esme,uten : A Euge1Ü Ese1·ig i
Ccntellns, e1 u. 0 12.5 del de Sant Josep; a Anna Piera
i Volà, el n.u :15 del mate:ix; a Rosa Quesada i Lacallc,
cl11.u 313 del dc Sant Antoni; a Jaume Bosch Burg11és,
el n. 0 62 bis del }Jropi Mercat; a Raquel Iranzo i Mniioz, els u.• 19 i 20 de la Revenedoria· Central ; i a
Maria José Ribas, els n.• 155 i 156 del de Sant Andreu.
- Atorgar a MarceJa Galat6 i Robert i a Jesús
Colell i Llobct el traspàs al seu fayor dels llocs de Yendre u.• 326 i 327 del Mercat de Ja Concepció. i ll. 0 178
del de Sant Antoni, respectivament.
- Douar la conformitat a les següents relacions \'aloradc..; : Tres, relatiYes a l'apariament de l'empedrat
del 1\fcrcat Central de Fruites i Verdures, d'import
1,632'13, I,632'13 i 1,268'33 ptes., presentades per la
St•cictnt anònima Foment d'Obres i Construccions;
una, 1l'En T'rnncesc Marimou, d'import, 32,672'50 ptcs.,
pèl" habilitació i rdorma dels actuals Mercats de Peix
a l'engròs i Volateria; nua, d'import, 49.457'33 ptcs.,
presentada per En Bonaventttra Calvet, referent a la
instal·laci6 dc canonades de ferro de desgttàs :1 la coberta rlel .Mercat Ceutra1 rle Fruites i Verdures i la
,·crificació, lle¡nés, d'obres de repit1bunent.
- A utoritzar N 'Ar1toni S~lan i Freixas per realitZI\1: olm:ls a ls ll oc~ n.• 385 i 386 elet Mert'at de Ja Concepció.
- Dcstinnr i treu1·e a subbasta, pels articl~ que
tlc::;pr(•r, s'ituliqncu, els llocs següents del Mercat tlc
Snnt Jo~cp, el~ quals han resultat vac:mts en virtut cle
la nova distribució o pla aprovàt per l'Ajuntament en
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d'ago"t de l'any proppassat: els n.• 1,146, r,164,
1,165, J,I]J, 1,715, l 172I, 1,755, l,7ï8, 1 17901 I,8U, 1,835
i 1 ,8.¡5 destinats a Ja yeuda de fruites i yerdures ; els
n.• 1,301, 1 ,545, 1,563, 1,820 i x,86r, destinats, respectÏ\•amcnt, a la Ycuda dc residus de drogueria, ·vedella, pastes per a sopa, alls i sebes i ous i caragols.

SECCió DE FOMENT
NEGOCIAT D'OB~ PAR'tiCULARS
Atorgar eh; permisos que sota s'esme1lten, per a la
realització cic les obres i in:c;taHacions industrials q1te
f;'exprcssen, à favor dels senyors següents :
A Pnu Puyolcs, per construir una casa de tJ·es habitacious al can·er del Telèfon.
A Francesc Poudevida, pet· ampliar un entresol i
practicar obres inleriórs a la casa 11. 0 68 del carrer
d'Alcolea.
A Emili J\fata, per construir tres pisos, i un allre
al terrat, a la casa n.u 29 del carrer de Ja Cadena.
A Jo,.;ep Farell, Joaquim Garcia i Ricard Cla,·é, per
construir cla\'cguerons a les cases, una sense número
del carrer dc Malats, cantonada amb el de Fraga ; nua
altra senyalada amb lletra S del d'Aviació, i la u.o 35
del dc Saragossa, respectivament.
A Emili Gramont, eu representació de Zoe Xadal,
i a Jacint Bofill, en representació d'Emili Camps, per
reparar els cla\'cguerous de les cases n. 0 18 del carrer
dc Còdols i n." 35 del cle l'Olivera, respectivament.
A Concepció Pabisa, Joaquim Estrada, Francesca
Garriga, Sah·ador Pascual i Encarnació Casrunada, per
edificar nna C<l..;a en els solars situats al caner u. 0 52,
ni d'Oriol M~tre, al camí de can Soca, al can·er de Ics
Uscolcs Pics i al d'Angcl Guimerà, ;espectivaUJeut.
A Am;elm Pagès j Esteve Baraugé, per construir
un cobert, respcciivameut, a la finca n .0 23 del cancr
<lf' Santa. Ro:<;a i 11.0 57 del de Gallarle.
A Salvador Selll-s, per construir un pou negre a
la Riem de Mandrí per desguàs de les cases n.• xo al
16 del carrCJ· de Ganduxer.
A Jo!:lcp Sancho, per construir un cobert i una habitació-porteria en una finca del carrer n. 0 57 del Pla
fl'cnllaços.
A .Merc.! \'eutosa, per construir tu1 edifici de baixos
eu un terreny del carrer de Balmes (Sant Gervasi).
A Josep Pou~, per practicar obres interiors a la casa
u.o 122 del carrer de Sans.
A Andreu 1\Iayola, per con...-ertir !Jlla finestra en
balcó, a la casa 11.0 ¡6 del carrer de Sat1ta Coloma
¡Snnt Atldrcu).
A Ramon Fabrcgat, per obrir una porta a la finca
11." :24 del carrer de Vertli.
A Joan Robert, per instalJar una vidriera en el mirador tlc l'c1:1cnla dc la casa n. 0 47 del Passeig de Sm1t
Ucrva:;i.
A Joaq uim Garcia, per canviar la coberta i practicar
ohrc:> iutcriors a la casa lletra F del carter de l'Aviació.
A ~l.crt'è t~odó, per construir un edifici i obrir u11
portal en un solar del can·er de Cm·allers (Sarrià). ·
A Ciri l Viiiolns, per construir una casa i un pou
per ntiJil¡r.nr le:; aigües per al regatge, en un solar del
t'am~r n. 0 46 llei Pla d'e111laços.
A Desideri Canals, per construir un cobert i obrir
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A la Societat General d'Aigües de Barcelona, per
un portal en una finca del Passeig de nfanucl Girona
íannlitzar el carrer de Palomar.
(Sarrià).
- Tornar nou dipò,;its, d'import en total ¡or ph.- s.,
A Josep Gallés, per constrnir un pou per utilitzar
Societat (icneral d'Aigiies dc B:n·celona, constituïts
la
a
de
camí
al
situada
fiuca
nuu
l'aigua per al regatge en
cu Ja Caixa muuidpal durant els anys 1910 , li, 12 i
ca11 Soca ( Vallvidre.t:a).
r3, per tal dc rcspotKlre dc la reposició i consc-rvacto
A M.arinn C-mals, per canviar la ca110nacla de despaviment amb motiu dc canalitzacious fetes en didel
Ferran
i
.Mas
i
Cornet
guàs d'u na finca dels carrer~ de
Yerso:; carrers.
de Segarra.
- Atorgar els següents perlllisos per construir les
A Sah·ador Pascual, per l'arranjament de la cano0
de ,¡a,·ant Jes cases dels carrers que tot seguit
\·orert!S
nada tle desguàs de- la casa u. 38 del carrer dc CaputA la Cooperativa Col·lectiva dc l'Empar
s'esmenten:
)jns (Sarrià).
Obrer, Ics de les n.• 13 i 15 del dc Premià; a la CoopeA Jaimc Valet1 per construir un garatge en un
rativa la Flor de Maig, la dc la u.Q r84 del dc Masolar dels carrers de Finestrelles i Santa Catariua.
rian Cub{, facilitant-li, dem~s, la vora necessària ; a
dos
substituir
per
A.,
S.
A la raó social Plaubcr,
Francesc Ver.nis, la de la n." 9 de la Rambla del Carelectromotor~ per nus altres de major força iustaJ.lats
mel ; a Joaquim Cortada, la de la n. 0 28 de la mateixa
a la casa n. 0 20 del carrer dc Pallàs.
rambla, i a jOl'ep Sureda, la de Ja n. 0 7 del Passatge
hi
que
electromotor
un
A Enric YiYó, per substituir
dels Garrofers.
]Ja installat a la casa u.• .220 del carrer del Dos de maig.
- Aprovar el compte presentat per l'Energ-ia Hlt:cA la. casa 1\founimou, S. A., per traslladar un elecde Catalunya, d'import 53'85 ptes., relati u al
trjca
tromotor i u.ua fontal porti-tlil dc la casa n.• :ns del carde fluid per a 1'<Wllu.menatge dc l'establiproveïment
substituir
i
d'Aragó,
del
r84
n.•
la
t'er de Viladamat a
ment auomeuat La Trinitat, de la installació elevatòria
un electromotor.
d'aigües de Montcada, durant el mes de març de 1922.
· A Antoni Soler, per in~tal~ar un electromotor i una
- Donar la conformitat als justificants de la ind'Aldana.
carrer
fogaina a la casa u.• 3 del
versió de les quantitats, d'import en junt 4,000 ptes.,
A Pere Fronc;itorra, per inslaHar tm ascensor, accioque, per sati:;{er les despeses de conservació i funcionat per un electromotor, a la casa n.• 245 del carrer del
clcls antomòbils cle la Comissió de Foment,
narue1lt
Consell de Cent.
fore11 rcmC$cs a la Majordomia murticipal .
A Emili M. Gaissert, per instaHa1· quab·c elcctro- Aprovar les certifica.dous i relacions valorades
motor,.;, un forn de ciment i una fogaiua a la casa
0
a la -coHocació de vores i rigoles i arranjame11t
relatiYc."
n. 242 del carrer d'Aribau.
del carrer d'lllas i \ïdal, entre cls de Camp i Babilò·
A Lluís Bercnguer, per l'arranjament d'un forn de
nia, d'import 999'55 ptes. ; a l'arranjament del carrer
coure porcellana it1stallat cu una fàbrica del carrer dc
del Pintor Tapiró, de la barriada dc Les Corts, d'import
Torres Pujals.
1,999'ç¡8 ptc.-;., i a la rectificació de rasant i coJ.locnci.ó
Retornar als senyors que :;'esmenten les quandc Yores al carrc.r de Vila;:;~ar, entre els de Maldouado
ti t<~ts abollades per 1'arbitri de recousrrucc1ó i conseri Gavà, d'import 1,999'52 ptcs., realitzats pet la socievació dc paviments, en construir claveguerons a les
tat anònima Construccions i ~ervci.s general~ ; a Ics
cases que tot seguit s'e.-xpresscn : A Josep Fasaumcll,
obres d'obertura i urbanització del carrer de les Corts
4•} pte;., pel de la n.0 7 del carrer de Tirso de Molina;
Catalaues, des c.le la Riera de )[agòria al carret· de la
a Josep )Jacià, 242 ptes., pel de la n. 0 16 del mateix
Indústria, i d'aquesta fins a la carretera de l'Hipòdrom,
carrer; a Lluis Escrnela, 520 ptes., pels de les n.• u,
realitzades, durant el mes de cleseru.brc darrer, pel Fo15 i 19 del tle Rolanda i u." 17 del de Fi.sas, i nJ propí
ment d'Obres i Construccions, d'import 28,795'46 ptcs. ;
senyor, 40 ptes., pel de la n." 4 del de Rolanda.
- Legalitl'Alr ]à construcció, feta per Clara Carbo- ~ als treballs dc ferreria per a la decoració del s~Lió de
Cent, d'import 7,926'36 ptcs., el'cctuats per En Vicens
nell, d'un pis i un pou, les aigiiet-> del qual sols podran
lbañez; .¡ a l'import del 10 per 100 de l'a11terior en
tltilitza1·-:;l' per al regatge, en una :finca sitmtda als
concepte de direcció artístic:~ de Ics obres dc decoració
carrer,.; de Pomaret i Llibertat (Sarrià). .
del mateix Saló de Cent, a fa\·or de .N'Enric .Moncerdà,
- Concedir permisos ptr instal1ar electromotor~ als
d'import 792'63 ptes.
senyors que s'esmenten : A Josep Lairisa, un, a la casa
n. 0 171 del C'arrer de la Sagrera; a Indústries Complementàries de la Tè-.,..til, S. A., quatre, a la lt." 98 del
NEOOCTAT D'URBAN lT(,AC ió l RHFORMA
de Verneda; a Joan Boira, un, a la n .0 52 (lcl de Llacuna; rt Joan Corcella, un, a la n." 40 del Passatge cle
Apro,·ar la certificació i relació ,·alorada dels treballs
Ricart ; a Enric Gauer, gerent de Ja Tipografia Dant,
Joaa
durant el mes de desembre pel contractista Banc
Cent;
de
fets
Consell
del
un, a la 11. 263 del carrer
Hispano Col011ial per a la urbanització del carrer de
quim Tolrà, un, a la casa n. 0 45 del de Bertran ; a <~cr
Balmc.-, d'import 286.483'50 ptes.
Tasi Ventura, un, a la 11.0 17 del de Béjar, i a Marian
Ribó, tm, a la n. 0 17 del dels Taller-s.
0

SECCIO D'EIXAMPLA
);EGOCIAT
C011Ccdir els següents permisos :
A la Companyia Barcelonc.-;a d'Electricitat, p~r ittstallar cables subterranis de baixa tensió als carrers dc
Marqut::; del· Duero, València í Sant Adrià.

D'OBRE.~

PARTJCUI.ARS I PERSO:-l"AL

\'istcs Ics sollicihtds presentadeS pels senyors que
mfs avall s'~xpresseu, atorgar-ll>H permís per la realització dc les ·següents obres :
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A Josep Clan\ per construir dues cases de baixos
eu uu solar del carrer de Lepant.

A Antoni Odín, per construir una casa de baixos
i una tanca definiti\'a eu un solar emplaçat al carrer de
Nàpols, xamfrà amb el de Coello.
A Agustí BollC::t, per constmir una planta baixa
amb entresol al carrer dc Coello, n. 0 307.
A Antoni Bolclla, per construir un pis a la part posterior del terral de Ja casa 11.0 839 del carrer de Kàpo1s.
A Josepa Bruy, per verificar obres d'addició i reforma a la casa n. 0 19 del carrer de Salvà.
A Malia .Núria i Figtteras, per construir galeries
nis pisos dc la casa 11. 0 76 del carrer de Salvà, un
cobert posterior i obres interiors.
A J,luis l'Jauas, Antoni Piera, Joan Girona, Josep
f:.ala i Juli Carbó, per construir coberts al <.-arrer de Ics
CorL" Catalanes, xau1Irà amb el de Marina·; a la Carretera dc Ribes, entre els carrers de Lope de Vega i Espronccda; al carrer d'Enna i Agricultura; al de Casp,
entre els <.lc Roger de Flor i Kàpols, i al de Pujadas,
xamfrà amb el de Sardenya, respectivament.
A Josep Nin, per obrir una porta a la casa n. 0 240
del rarrcr del Clot.
A Joan l~allarda, per Yerificar obr·e s interiors al
rorn:r de Caslillejo.,, n.• 300 i 302, i u.• 300 bis i 302 bis
dc la Carretera de Ribes.
A Ramon Osó, cu representació de Maria 1\Iauri, per
ronslntir un pou Moura.'i a la 'CaSa n. 0 195 del carrer
dc València.
A Teresa Cervera, per arranjar el clavegueró de la
casa n. 0 77 del carrer del Marquès del Duero.
A Ramon Os6, en nom de Maria i\iauri, i Frederic
Citl, per roustrui •· claveguerons a Ja casa u. 0 195 del
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carrer dc València. i a una altra sense número del carrer
dc Gra.-.es, respectivament.
A Ferrau Alemany, per construir WJa casa eu una
finca amb Iaçaua al carrer de Ja Travessera.
- Legalitzar la major superfície edificada per Eu
Ramon l'uig en un cobert, amb habitació superior, al
carrer de Roger de Flor, 11.0 91.

NEGOCIAT D'OBRES PúBLIUUES
Doltar la couiormitat a les certificacions i mlacions
valorades relatives, \ma, a les obres de repiutament de
ücnla llOll faroles del Passe.ig de Gràcia i onze del Saló
de Sant Joan, d'import 5.400 ptes., efectuades per En
l'cre Pascual ; una altra, presentada per En Josep Diaz,
1 elativa a les plaques de rotulació collocades en diversos carrers de l'Eixampla, d'i111port 1,673'19 ptes.;
una altra, de valor 413'15 ptes., per la cooperació a les
obres de reconstrucció de la vorera corresponent a la
casa n. 0 83 del carrer de Girona, efectuades per En
Joan Oli\'ella; i dues més, presentades pel Foment
d'Obres i Construccions, liquidació final, l'WJa, de la
construcció dc clavegueres en diferents trajectes dels
carrers de Ja Independència, Mallorca, Espronceda,
Anzias .:\Iarch, Lull, Venero, etc., d'import 34,835'38
pessetes, i l'altra, relah \·a als treballs de neteja, conservació i higieuítzació de les clavegueres de l'Eixampla durant el mes de gener, d'import 62,37o'r2 ptes.
- Aprovar el compte presentat per l'Empresa d'Aig ii$-s del Llobregat, relatiu al s ubministre d'aigua consumida eu la f011t pública del carrer d'Aribau, durant
el mts de novembre darrer, de valor 6'70 ' ptes.

DI S PO S ICIONS OFICIALS

Des del 2~ al ~s de febrer, ambdós inclusiu, els diaris
oficials que sota s'esmenteu han publicat ço que d'interès per a la nostra Municipalitat a continuació s'e:'\:pressa.:

GACETA DE 1\-fADRID
DlA 2 m: FEBRER.- Anuncia gue l'Excm. Sr. Governador civil, en ptO\"idència de 7 de setembre de l'any
darrer, va aronlar IJ.UC es requerís a .Domènec Gonzfllez
i 1\Iatarrodona i Emili Sullà i Farré, perquè, dins el
lenniui de Yuit dies, es presentessin a l'Alcaldia, a fi
dc designar perit que els representés eu l'expedient
d'expropiació de la finca n. 0 184 de les afectades pel
Parc mttnicipal de Monljuic; mes, n_o havent estat possible notificar-los-hi, per ignorar-se llur domicili, pel
present se'ls fa avinent que si, en el termitti de cinquanta tlies, 110 C:Ol)lpareixetl a designa1·-lo per inter\"Cnir en I 'esmentat expedient d'expropiació, s'entendrà
que consenten que el Ministeri fiscal sigui llur representant en la dilig-ènciR d'expropiació d'aquella.
DL\ :!,~·-Fa pí•blic la celebració de la subhasta reJati\·a a In ,·enda d'un solar de l'illa 11.0 5, senyalat
amb la lletra n, resultant de Ja Secció primera de In

Gram·ia A, o Laietana, de Ja Reforma interior, amb
subjecrió al plec de roudicions que s'inserei-x, i sota
el tipus de 231,go6'67 ptes. L'esmentat .acte es verificarà
a les Cas<.>:> Consistorials Yint dies després de publicat
aquest anunci, a les onze del matí.
Du 27. -Fa avineul que, dintre el termini de ";.nt
dies, a les dotze del matí, se celebrarà a les Cases Consistorials la subhasta relatiYa a la conserraci6, durant
cinc auys forçosa.;, de L'enquitranat e.~istent al Passeig
de Gràcia i plaça de Catalunya, sota el tipus de pes:>eh:s 175,050'34· A rontinuació publica les regles i el
plec dc conclirions que baman de regir eu el susdit
acte.

BOLET1N OFICIAL
DtA 23 Pt~ l'ERRF.R. - Fa saber que l'Ajuntament va
acorda•· aprovru· la valoració i pla de dues parceYes procedents dc la Riera de Snnt Gervasi i anunciar en el B1tlllctf Oficial, pel terme de trenta dies, el projecte pre:;èutal per Eu Ramon Garcia i Collell, propietari de la
c:~sa n.u :!~ del carrer d'Orleu, per a cobrir la referida
Jiera; aixi com, també, nnnnciar la demanda formulada
pels Srs. t ~arda Cullell, Eulogi )lartfn i Eduard En-

uo
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Secció ¡ .• - Carrer de la Creu Coberta, 104 (Tinència d.'Alcaldia).
Secció S." - Ex-Casa Cous~storial de Gràcia.
Ex-C.asa Consistorial de Sa11t i\ ndrcu.
Suci<í 9. 4
reix l'extrem primer del dictamen; podent, tots aquells
sn·ritS IU.• - - Ex-Casa Consistorial de &!ut l\lartí
que es considerin amb dret per fer-ho, presentar Ics reclamacions que estimin del cas al Negociat d'Urbanit- dc l'rove:usals.
Un cop acabada l'esmentada operació, es procedirà
zació i Reforma.
immediatament, atenent-se al que mana l'art. 110 dc
- Anuncia que durant vint dies estarà de manifest,
al Negociat d'Urbanització i Reforma, el projecte de ¡·csmcntadà llei, a la revisió de les exem pe ions dels
llOYes aliniacions del Càrter dc ~peny, per tal que joves que en els any~ 1920, 1921 i 1922 varen ésser c.xels que e-; con~idcrin interessats facin Ics objeccions cluïts temporalment i exceptuats del servei actiu, per
tldccte rí~it', per uo :urihar a la talla o eu virtut clc
que c:;timin pertinents.
qualsevulla dc Ics allrcs exem¡>dom; legals dc les que
DIA 26.- InRcreix l'amwci de la subh¡¡.sta relativa
c¡,;la n con tprescs en l'art. Sg.
u la con;;ervació d~ l'enquitranat del l1 a.sseig dc Gràcia
Els jovos que es trbbju absents del poble on varen
i plaça dc Cataluuya, dc la qual ja publique1l1 la re[e.
l-s!'er <~llistats i visquin eJt aque..,;ta ciutat, podran é:sser
rtmcia tic la seva inserció en la Gaceta de Madrid del
reconeguts i tallats :::i ho solliciten a les SeccioÍts dc
dia 27.
DJA 27.- PubJica dues provid~ncies de l'Alcaldia quintes a Ics quals corresponguin, per raó de llur domicili, atcueut-se a l'art. 1o8.
dcclnrant incursos en l'apremi de primer grau a djfcIlo fem avinent, en compliment del que manà l'arIents deutors de l'arbitri de plus vàlua, corresponents
J05 de l'esmentada llei, perquè no pass~s desaperticle
ab ru1ys 19:n-22 i 1922-23.
- Assabenta qne la Comissió de Cases barates dc cebut als jo,·es interessats, els quals han d'assistir a
la no:;tra Mnuicipalitat ha acordat que els que prcseu- l'acte de la dassificació i declaracró de soldat-;, per a
ten proposicions o in¡;tàncies per pendre part als eon- ésser tallats i reconeguts pels metges titulars del Muuitipi, advertint-lo.,; que no els serà atesa cap dc Ics
cutsos anunciat:> en el Butlletí Oficial corresponent al 3
de gener últim, referents a Cases barates, el termini dc exempcions que no alleguin en aqu~ll acte, encara que
pre..;culació de les quals .finirà el 4 del proper mes de se'ls cxclucixi com a compresos en 1'art. 84 o en el 86.
Tot aquell que no es presenti serà declarat pròfug, ja
mnrç, podran completar llnrs propostes fins el 20 del
' q·llC solament estan d.ispeusats de presentar.:se els ofipropi mes.
cials dc l'Exèrcit i de l'Armada, alumnes dc les Acadèf> lA 28.- Fa públic la celebració d'un concurs per a
procedir a l'alienació del paper que s'inutilitza enJes mics mililm·s, maql!inistcs i els a]udants llurs, praclinfici!lcs i dependt-ncic;; municipals, i insereix les bascs cnnt:; dc cirurgia i iwlividlts de l'Exèrcit i de l'Armada
qnc es trobin en servei actiu, els detinguts, els que es
que haurnn tle regir-lo.
trobin sofrint. condemna, els malalts _g reus, _els re-sidents
rora d'Espanyo, i els qne es presentin a l Municipi d'un
altre poble on es trobin també allistats o bé utilitzin
DISPOSICIONS DE L'ALCALDIA
la factLltat que els dóna l'esmentat art. 1,08, .excuse.~
Eu virtut del que maoo. l'art. 98 de la llei vigcut
toles elles que hauran d'ésser alkgades a la Secció
conesponcut, valent-sc d'alguna persona que els repredc Reclutameut i Rcemplaç de l'Exèrcit, el dimneuge
elia 4 de març vinent, a les vuit, començarà l'acte dc la senti. També hauran d'assistir els joves dels anteriors
clast:ificació i declaració de soldats dels joves de l'actual
reclllj)laço:; que bagin dc revisar la talla, poclet1t-sc fer·
Reempla.ç, continuant-se aquesta operació tots els d1es
representar només per una altra persona els que estique signin uece..:;saris per a dur-la a terme, en els locals
guin subjectes a revisió de les altres exempcions
que segueixen :
legals.
Secció I." - Escola de pàrvuls, carrer dc Gmu i
Fent a\·inent, també, a tots els joves del reemplaç
actual i els dels wys anteriors que ban d'ésser reconeT01 res, 25, haixos (Barceloneta).
Secció 2.• - Escola de pàn·uls del Parc.
guts, que procuri11 pn•sc11tar-sc e11 les 1nillo-rs coudiSecció 3.• - Escola del carrer de la Ciutat, 6, r.•.
ciotrs possibles dc 11ctcdat det cos i polidesa e11 llttrs
Secció 4·R - Carrer d'Aragó, 3Tl (Tinència d'AItrajos i raba i11terior, tota >egada que hauran de desc~.ldia).
pullar-se, almenys de mig cos en amunt, per mesuraSecció S·" - Tinència d'Alcaldia, carrer de Sadurment del tòra..x.
Barcelona, 2\J de febrer de r923.- L'Alcalde a.ccidell·
ní, t3.
Secció 6.• - Carrer de les Corts, 568, baixos.
lcll, ENnrc MAYNÉS 1 GASPAR.

n:ch, copropietari, amb la Sra. Maria del Roser Marlíu,

dl! la ca~ n." 35 del carrer de.::\fadrazo, perquè li siguin
alienades en el seu dia les parceHes a les quals es refe-

'
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III

VARIA
JUNTA DE MUSEUS DE BARCELONA
l'rincipals acords presa:, en ses.si6 del elia 9 de febrer
I.'on presidida pet l'IJ.Itre. Sr. josep T,Jidl" 1923.
moll:!, i <·n ~;; lla assistiren els Ultres. Srs. Jaume Bofill
i Malas, Rarael C.çu1alco;, Josep Barbey, Estat1is l r-n~
l)unm i Rcyuals, Fena1Í Valls Taber11er, ·Manuel Roeh íguC'I. Codolà, Ricard C·mals, Uuís Masriera, Jeroui
Marto1·cll, Joan T.limona, l\fauuel Fux.à, Carles Piroz.z,ini i el 1>irector dels Museus, Secretari, Sr. Folch.
Assaheutar-sc de l'ingrés, en el Museu de 'Belles
Arts, dc quatre pintures remeses pel Comitè d'honor
dc l'Exposició d'Art del proppassat any 1922, adquiricles en la mateixa, a sabe1: : cEl diun1enge de matÍ»,
de Jncob Dooycwaard; clnterior•, de Ricard Urgell;
cHodegú• , dc Lluís Montané, i el cPaisatge-, de Laura
Bonet. 'fambl- s'in[onnà d'haver ingressat en el mateix
l\lnscu l'c..;culturn en guix, de Jaume Otero-, cPiàcida»,
adquirida de l'c:;mentada Exposició, segons consignació dc I 'Honorable Mancomunitat de Catalunya.
Fer constar en acte el sentiment amb què es rebien
les manifestacions fetes per l'llltre. Sr. Vocal de la
l\foncomtruitat En Jaume Bofill i Matas, en nom dels
Ultres. Srs. Vocals Diput.c1.ts i Regidors -representants
clc l'Exch1. Ajuntament i de l'Honorable Mancomunitat que, com a. tals, formen part de 1a }llllta, i que
en amhclne~ Corporacio115 estan àtillats a les minories
polítiques <l'Acció C'ltalan.a, presen4ult; amb caràcter
·irrevocable, la, dimissió dels càn·ecs que la Junta els
havia confiat, dient, però, que no presentaven la dimissió de Vocals que p~· llurs cà1Tecs de Regidors i Dipu-

lats els corresponien, per bé que deixarien d'intervenir
en les h~qucs i reu11ions de la Junta. fins que noves
circ.:umstàncics politiqucs els penuetessin reintegrars'hi. 1'areguclcs mnnHestaciom¡ ratificà el Sr. Barbey eu
nom propi i en el dels HJtres. Srs. Vocals Regidors
N' P;strmisln.u Durau i Reynals i En L luís GuruTo. Davnnl el 'aque!4la dccis:;ió, que alhmyava als qui d'una
mam~ra tan directa havien intervingut en les tasques
el 'acrcixcmcnl dels Museus públics de la ciutat, i, a
l'ensems, menna. va la representació de les Corpor~t
cious qnc els patrocinen, posar el fet eu coneixement
dc l'Excm. Ajuntament i de l'Honorable 1\fa.ncommliiat dc Catalunya, ajuut~tnt la. 11ista dels referits senyors
i dels c.:àrn!cs que ocupaYeu, actualment yacants, els
qtmb són la Vice-presiclt-ncia primera de la Junta. i la
l'rcsidt-ucía dc la Comissió d'Art l\Iedie~al i Modern,
que cxcrda el Sr. Bofill 1 Matas, i la Tresoreria de la
Junta i la l'rcsid(·ncia dc la Comissió d'Art Contempomui, que ocnpaYa el Sr. Barbey, i 1a C01nptaduria.
que cstn,·a a càrrec del Sr. Durau i Reynals, a fi que
per ambdues Corporacious es prengui la. decissió que
-e:. cregui oportuna.
S'acordà, demés, haver-se assabentat que, després
d<.: JX'nosos treballs, però amb excelle:nt resultat, s'hau
obtingut Ics últimes de les pintures mmals romàniques
que integren In relació contractada en -son dia, i havent
resultat d 1i111p01t:mcia els trosso.-; que 110 es coneixien
encant, pe1· tal com, fins a dcscobdr-1os, restaven -invisibles i mancant ara, per a l total compliment tlel susdit .co1llracte, el rceulelatge i instaldaci6 dc les 1nencio1Jadcs piuturcs en el l\Iuseu.

NOTICIARI
l\L\JORDOMIA MlT:XlCIPAL

nmh documents a nom de Francesc l\lartinez i ~avarro ;

Durant el passat mes cle febrer hau estat recollits
a la Yia pública i tramesos per a llur dipòsit eu aquesta. dc¡X'ndència municipal, els objectes que tot seguit
s'expressen :
Un bitllet quilomètric a nom dc Pelegri l\Iartín i
(~6mc;-. i a ltres i dos portaclaus amb tres clatts grosses;
un portaclaus amb dues claus i una · claneta; un molJcdcr de pell negra, contenint cèntims; un paquet de .
notes dc rcwesa d'articles de camiseria; un portaclaus
amb dotze claus i dues clauetes ; un portaclaus amb
quatre claus i una dauet.c1.; un portac:laus amb sis
claus i 1111 moneder de peU, de color fosc, contenint dos
tros~os dc llapis i cèntims; una ~eda)la. o escut de
metall, amb la inscripció cEl Excmo. Ayuntamicuto
a 1>. Manuel <i:trcia• ; ttna bossa moneder, d'argent,
contenint un mocador i metà1líc; una cartera de cuir,

un paquet alnb taps grossos de suro; un portaclaus
amb una clau i nua xapa de llautó numerada; un portaclaus amb dues claus i quatre clauetes; una capota
dc pell encerada negra, per a automòbil; un passi milit.nr, a nom de Miquel Baldú 1 Tallada; una bossa de
setí dc cotó negre, contC'Ilint tm mocador amb inicials,
nu \ ' Cl uegre, una clau i cèntims; un cintm6 de Yellut
negre, per a senyora; uua capsa de cartró amb una
dotzena dc u1ocadors; una clan grossa, d'alumini ; un
rellotge el 'argent, per a senyor i una clan, una clatteta
arub uua clau i tres clauetes; un porta.çlaus amb dues
claus lllgadcs amb un tros de cinta negra ; un portaclaus amb una clau i una claueta; uua clau i dos portaclaus amb cines claus i dues clauetes ; tres claus i
una clauela lligades amb una cinta; un cèrcol de
mclall 11iquclat amb cristall per a fanal de cotxe o
automòbil ; un paquet de cotó fiui:x.

<1ASETA MUNICIPAL DB BARCELONA

Il.!

DEMA~DES

DE PERMISOS

Heu 's ací els senyors que han soYicitat permís a
l'Excm. Ajuntament per a practicar Ja in!'ta11ació de
diferents aparells industrials : ·
i\fodest Ronra, quatre electromotors a la ca!'a núnu::ro 39 del carrer dc l'Olivera.
Scba,;tià Scn·cra, ltn electromotor a .Ja casa u. 0 10
del carr<:t· de Ics Tàpies.
joan SciTotosa i l'.", dos electromotors i uu generador dc vapor a In casn n.• 12 del cane.r de Ja (;arrotxa.
Joaquim Vilà, uu ascensor i tm electromotor a la
casa 11.0 7 del c-arre,- de les E~coles Pies (Sarrià).
.Maria Arqué, ciuc electromotors a Ta casa n. 0 307
del carrer dc Mallorca.
Josep M.• Bosch, nou electromotors a la casa n.o 32
del carrer dc la Riereta.
Jo..sep Conill, un electromotor i twa fomal a la casa
JJ.' 21 del carrer dc la Vemeda.
Joan Cunill, constmir un forn en una bòbila emplaçada al carrer dels Garrofers (Sant Andreu).
Estanislau Magre, un electromotor i una fornal a
la casa u.n 157 bis del carrer de ProYença.
Domingo i :Masana, diversos aparells 'industrials a
la casa n.• 1 r4 del carrer de Gavà.
Agustí Guàrdia, substituir un electromotor a la casa
u. 0 63 del caner de Casanova.
Vídua de Quir:r..c Casanovas, un generador de vapor
a la seva fàbrica emplaçada a la barriada de can Tunis.
Rafael Mira, uu electromotor i un generador de vapor a la casa u.• 273 del carrer de Viladomat.
Josep Pou, un electromotor a la casa u. 0 652 del carrer dc Còrrcga.
.
Antoni Recasens, un electromotor a la casa núlllero 114 del carrer del Carme.
Beringuc T raserra, un electromotor a la ca~a n. 0 sr
del nm·o1· clo Salmcron.
llfaria Vallespín, tres electromotors a la casa 11.0 6
del carrer de Valldonzella.
G. Bmeons, dos electromotors a la casa u.o 32 del
carrer c'!e la Cuesta.
Pere Dencàs, un electromotor a la casa n. 0 155 del
carrer de Roger de Llúria.

\'ídua dc Joan Tastàs, Llll electromotor a Ja casa
u.• 151-167 del carrer de Sardenya.
France,;c Navarro, uu electromotor a la casa n. 0 7
del carrer de la Creu Coberta.
Domènec Sanjuan, tres electromotors i una fogaina a la ca..-a 11.0 43 del carrer de Neptú.
l\lanufactura de Feno-Cerio Espanyol, quatre electromotors a la casa 11. 0 q6 del carrer de Provença.
Euric Auqué, Ull electromotor a la casa 11.0 417 del
<::<tm:J~ clt: Sardenya.
A. Hloffoli, :;nbstituir u u electromotor a la casa !lÍlmcro 4111 del ~u·rcr clc Rosselló.
Amadeu Gnarcl1, substituir tUl electromotor i iustalar-ne utl altre a la casa 11.0 17 11 del carrel" cie I.afoat.
Anlonio Nnct, un electromotor a la casa 11.0 18 del
carrer dc Ponent.
Jo,;cp Siljar, un electromotor a Ja casa n." r41 del
carrer dc Casp.
R A. F..sp.-tnyola de Lubrificants, mt aparell de:o;tilatori a la fàbrica emplaçada amb façana a la Carretera del Prat Vcnncll i Camí del Canyet.
Jeroni Camps, Ull electromotor a la casa Jl. 0 s88 del
caner de València.
Ramon Casals, dos electromotors a la casa u. 0 5 del
carrer del Pi.
Gumersinda Bofill, un electromotor i un ascensor a
la casa 11. 0 u dc l'Avinguda del Tibidabo.
Josep Gnixé, tm electromotor a la casa n.o 94 del
Pas~cig del Triomf.
Jo~ep <:ili, tres electromotors en un taller situat en
una ca..;a. amb f11çnna als carrers c:1e Rocafort i Rosselló.
Francesc Mart{, un electromotor i dues fogaines a
In casa u." 43 del carrer dc Rardeuya.
CaieH1 1\lolina, un electromotor i nua fornal à la
ca~a u.'' .340 del carrer de Mallorca.
Oliver i Rigol, tres electromotors a Ja casa n. 0 19
del carrer el' Aribau.
Josep 'Rodríguez, un électromotor a .la casa n. o ll3
del carrer dc Balmes.
Josepa Domingo, un ascensor i un electromotor a la
casa n. 0 94 del carrer de Cafàbqa.
Josep Folch, un electromotor a la casa n. 0 10 del
carrer de Jaume Fabra.
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Han estat servits a persones no asilades, en concepte d'auxili, els següents àpats : 2,859 dinars i 2,8.¡6 sopars.
Imp. Casa dc Caritat

