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3 de maig de 1923

SESSIÓ DE L'AJUNTAMENT
Fou celebrada ahir, dia 2, de segona convocatòria,
essent presidida per I 'Excm. Sr. Alcalde, Marquès
d'Alella. Varen coJJCón·er-bi els Ultres. Srs. Regidors
Ramon Olivella, Joaquim Degollada, Lluís Guarro, Josep Gabarró, Salvador Anglada, Pere Domènech, Enric
Auglada, Juli Marial, Víctor Blajot, Salvador Bremon,
Josep Noucll , Xavier Tusell, Fèlix Roure, Martí Matons, Agustl E!'colà, Bartomeu Casajuana, Josep Barbey, Joaquim J'vl.a Nadal, Rafael Canales, Frru1cesc Tu~
queb;, J. Josep Rocha, Josep Capdevila, Estanislau
Duran, Dàrius Rumeu (Baró dè Viver), Josep Vilaseca,
Ma11uel Carrasco, Josep Sabater, Miquel Junyent, 1\la. 11ucl Santamaria, ~nric Maynés, Josep Cararach, Alltoni Sansalvador, À1·cadi d'Arquer, Ignasi Navés, Valentí Iglésias, Enric B. dc Quirós, Bonaventura Plaja,
Mart! Esteve, Lluís Massot, Josep Trius, Joan Bta. Vi. za, .Marian Bordas, Ramon Palau i Rafael Batlle.
En ella foren presos els acords que seguidament
s'esmenten :

DESPATJt OFICIAL
Assabentar-se d'un ofici de l'AlcaTdia, participant
ha,·cr donat la seva conformitat als aiers que li {oreu
informals per la Comissió de Govern en junta del dia
26 d'abril darrer.

COMISSIO DE GOVERN
Rectificar els acords copsistorials de 27 de desembre
de 1922 i I7 de febrer de 1923, pels quals e$ jubilà
el guàrdia urbà Climent Tejedor de l'Hoyo, computant-li treilta qt\atre anys de serveis, en el sentit que
~iguin aqttcsts treutn cinc, i abouar-li l'haYer passiu
anual dc 2,o8o ptcs.
- Abonar a Na Maria Puig i Bouada, vídua del
guàrdia municipal jubilat Pere Segàs i Cu11ell, la quantitat de 43'30 ptes., import del suplement dc vida carn
del dil (uudouarí, corresponent al període comprès des
de r.r d'abril al 31 d'agost de 1921,

l

COMISSIO D'HISENDA

LliurAr a la Majordomia municipal ¡ro ptes., perquè pugui abonar 30 ptes. cada mes vençut, i des del
I .r de l'actual, a cada un dels Srs. Josep Girona i Padrós, iuspector municipal de canalitzacionl>, i Andreu
Reig i Vallè•s, 411e ho és de maquinària, eu concepte
d'iudemnit7.ació per despeses de tramvies.
- Aprovar el result.11: de les secciow; per a la formació dc Ja. Junta Municipal, el qual es publicarà, als
efectes cie les rcclamaC'ions que puguin presentar-se,
dintre el termini (le vui t dics de!<prés de Ja seva puhlicació.
- D.::clarar, a la Cambra de Comerç Britànica a
Espanya, exempta del pagament de l'arbitri d'inquilinat corresponent al local que ocupa a la casa n. 0 8 cle
la Rambla. del~ F.slndis, anullant-se-11, en conseqüència, lols els talons estesos per al susdit concepte.
- Ajustar I 'expcuclició de patents per a la circulació de pianos dc maneta a la >ia pública, durant
l'exercici econòmic dc 192,;-::q, als següents extrems :
1! Es limit..'l fins a nou, que fou l'e~-pedit en l'any
anterior, el nombre dc patents per a la circulació dc
pianos dc maneta a la da públiC'a durant l'actual e..'(crcici; 2." J.e..; referides patents s'adjudicaran al més
dient, en públic:~. subhasta, la qual es celebrarà i anunC'iarà oportunament per l'Alcaldia, sota la presidència
dc l'llltrc. Hr. Joan Rta. Vi7.a, i e11 el cas c.l'absèucia
v malaltia <l'aquest, l'Hltre. Sr. F~JLx Roure; 3.r El
Jmnt de partidn. per a Ja subhasta serà la quantitat
de t,ooo ptcs., que é:; l'assen~·alada en el Pressupost
per cada patent; 4.• Cap adjudicatari podrà subhastar
més dc ducs palcnts ; 5.è Cada concessionari llaurà
dc presentar el piano a 1'Administració, per k"ll de
potlcr-li fixnr i precintar la placa. c:otrcsponent; i 6. 6
J.ès couccssious s 'entendran fetes sóta les altres condicions que es clctnllcu eu el plec que figura en el dictall)t>n, el qual s'npro,·a.
- AnuHar els eàJ,.ecs estesos, un a nom de Ramon
Urnu, referent a l'impost i arbitri sobre l'automòbil
11.0 B-4S)06, amb posterioritat a 3r de juliol de 19~2,
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(lata en e¡ u{· fou donat de baixa. aquest carruatge; i
un nitre, d'import 35 ptcs., eu concepte d'anunci i ús
dc voreres seu-:c pcnnís dc pa.<.Sallis, corresponent a
la casa H." 22 del cnrrer de Girona, estès a uom dc
L'Escocc,.a, i formular-li de nou, peTs anuncis solament, un càrr.:c dc 5 ptes.
- l>eixar ::cnsc efecte, des del dia r.• del corrent
mes d'a bri I, el cobrament mensual dc 1'arbitri per la
parada d'un anllmlllibus al >.cn·ci cxdus1u de la Font
del Cat, fiu~ que el coucc~siomui n'hagi adquirit llU
do.: nou eu suhstilnci6 del que ha yeuul, i pugui rcIK'ndrc el ~cn·ci.
- lhmar dc bnixa, del padró d'anuncis clc vehicles,
els corrc~poncnll-\ al:-1 c<n-ros d'indústria d'Eu Lluís 1\lalulano, i au ullar el càrrec 11.0 8,017, d'import 6o ptcs.,
corrcsponc:11t al¡; referits vehicles en T'exercici 1922-23.
- .1\proYnr els scgiicnt~ extrems: Causar baixa en
el paclrú corr~~poucnt l'automòbil de luxe B-r,4S3, d'ús
particulnr, rcgi~trat a nom d'En :Miquel l;usils, des
del 12 dc dc;;cmhrc dc 1921, i ~mul-lar els càrrecs estesos
a 110111 <lcl referit contribuent, posteriors a l'esmentada
data, referents a l'impost i arbitri del carruatge dc refnL·ncia; c=-tcudrc, a nom de X'Autoni Pladellorens,
el càrrec per a la quota d'impost i arbit-ri corresponent
al referit autom<1hil durant el trime.stre gener a març
dc 1922; estendre un altre càrree contra Eu Pere (; .
.i\faristany, per la quota del trimestreJ abril a juny dc
1922 i pel~ ma.t~.:ixos conceptes, i causar baixa defiuitimmcnt en el padró, a l'esmentat alttomòbil, dc:;
tlcl dia J6 dc 111nig dc 1922, pc:r ha~·er estat traslladat
a Madrid.
-Aprovar el compte, d'import 72 pte:;., que ha
prcscnlnl El Fènix d'Aigües pol.<tbles relatiu als dividcnrls extraordinaris que han correspost a l'Ajuntament
<.:n l'actual any per ducs plomes d'aigua que posseeix.
- l'osnr a disposic-ió cie l'Alcaldia la quantitat dc
8,200 ptc!'. per a l'ahonamcut, durant el prese11t exercici eeonòmic, de les dc::;pcses de comproYadó i complctació dc riades refcrcut.-; a les transmissions de finques a
Barcelona als Rcgi~trcs dc la propietat, als efectes de
l'impost clc plus Yàlna.
- Fer a mans de l'encarregat de la Majordomia,
l\Tanucl Aimà i Scn·a, 1a quautitat de 303'65 ptes., per
a Ics clcspesc.s fetes per paper segellat amb destinació
al :\c~oci:lt de Pressupostos, neeessar·i per al reintegrament d'e:-. pcdicuts pendents de resohtció als centres
ministerials.

COM1SSIO DE FOi\IJENT
_\ provnr un compte de Ja societat anònima David,
d'import I ,o63 '45 ple,.., pel sen:ei d'autocicles utilitzat!', durnnt el mes d~ noYcmbre darrer, pel per:;onal
facultatiu depenent de 1a Dirccc.ió general dels Sen·cis
l~·cttic~. i uu altre, dc la Societat General d'Aigiies de
Ban·cJoua, d'import 306'50 ptcs., per les reparaciot1S dc
comptadors clc les fonls públiques, practicades a la
zoua tic I 'Interior d11ra11t el mes de desembre darrer.
- \ï~la la in~tància presentada per Lleó Bellier,
enginyer, rcprc~cntant de la :>ocieta.t Lebon i c.a, COlltrndi-;ln clel !;cn·ci de Ja. llnminària pública per gas
dc l'c:x-lcnne mnuici11al de Sarrià, la qual contracta
krmina el dia ,¡ del pmper mes de maig, a,provar les
bll~es dc rouvcui que es cousignen ¡¡ Ja dmgència que,

amb <lnla 28 dc març proppm•sat, signaren en Lleó
11cllicr i el l'resident de la Comissió de Foment, amb
1:\ modificació, però, qu; Ja referid~ Companyia prengui al seu càrree, ultra la consen·ació, el sen:ei cl'encemlrc i apagnr, pel pren total de 5 ptes. mensuals per
fanal, el mateix que els altres de Barcelona.
- Donar In conformitat a 1'acte de la subhasta per
a Ics obres dc construcçió d'un pont sobre la S(·quia
Comln.l, cm pinçat a l'exl)·em est del carrer dels A fores,
i conn·rtir el\ ¡lo.:finitiva l'adjudicació proYísional fcf..1.
a favor tl' En Josep Casals i Dm·an, pel-· Ja quaulilat
de ¡,¡oo ples.
- Vist l'in[ortnc rle la Direcció gcuera1 eleTs Serveis
tècnics, referent al projecte relatiu a Ja n.1odificació dc
scrvilll(ls i nlerccptades en aquest terme lutlllici pa 1,
amb la línia dc .l\Iartorell a Barcelona, de la Companyia
tlel,; Fcrroçarrils dc M. S. A., remès per la Qttefalura
<l'Obres púhliquc:; dc Ja província, cleelarar· que no procedeix inh:rposar cap reclamació per part d'aquest
Ajuntament, en atenció a què el susdit projecte fou el
resultat d'un estudi fet d'acord amb l'Administració
muuicij)al.
- Desestimar la instància de l'enginyer industrial
S:~ntiago Ruhió i Taduri, interessant el permís per
portar a cap l'estudi d'un projecte de ferrocarril funicular, denominat dc Les Planes a la Rabassada, passant pds t<:rrcnys, propietat d'aquest Ajuntament,
deslinats a parcs.
- Donar 1'aprovació al projeete per a la construcció
d'nua clnvegncrn, claveguerons i imborna1s per a aigües
à~ pluja i pouo; dc registre al carrer dc Santa Marta dc
h. barriada de Sant Andreu, d'import 7,073'04 ptcs.,
addicionant-sc l'esmcutal projecte a la contracta que,
per u la t•onstmcció de clavegueres, i toles les altres
obres acccs~òrics cu diversos carre1·s de l'Interior, es
t': ndjm1icat1a a la societat Foment d'Obres i Construccions.
- JuslaHar quatre canelobres amb cluc bombetes
dc cent bugies cadnscun, tttilit7.-ant els que s'han retirat dc la plaça de Catalunya, a la de Prat dc la Riha,
u11 al carrer :i\Iajor i uu altre daYarit les Cases Consistodals dc Sarrià, destinant-s'hi un crèdit de r,9:?2'75
pessetes.
- Destinar els següents çrèdits :
r,692'90 ptcs. per a la iustaJ.lació de bombetes elèctriques al cnrrer dc la Murtra, de la barriada d'Horta.
r ,992'12 ptcs. per a la inst.allació de la lluminària
al Pas.~cig dc la Fout de la Mulassa.
2,000 ptcs. per a la coUocació de rigoles i voreres al
Passatge dc Yiladomat.
2,000 ptcs. per a la col·locació de voreres i rigoles
al carrer d'Amèrica, trajecte comprès entre els dc PrimaYera i Trobador.
2,000 ptc:;. per ah; treballs de rebaixament de la
calçada, col-locació dc voreres i faixes empedrades del
carrer d'Amí1car, culrc l'Arc dc Sant Martí i el Passeig
tlc Maragall.
2,000 ple~. per als treballs d'explanació del carrer
de Snnt llemabcu, entre el de Sàlcers i el Torrent dc
Mariné.
r,9oet ptcs. per a-l'empedrament del carrer de l'Oiiw:ra, barriada dc ~~ràcia.
2,000 plcs. per a la collocació de Yoreres i coustrucció clcl ferm clc la c:.tlçada del lros comprès Clllrc la
pinça tlc Flandes i el viaducte de Vallcarca,
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2,000 ptcs. per a Ja regularització de les rasants i als esmentats senyors; i que s'oficiï al senyor Degà del
construcció dc Yorcrcs al carrer del Comerç, eulre els
CoBegi ::\otarinl, per a l'atorgament dels corre:,;ponc.:nts
dc (; irondla A lla i Carril.
conlractc.:s.
2,<>oo ptcs. ¡x:r als treballs d'eixamplament del pont
~ A pro\·ar el projecte per a la urbanització dc la
del Tm-rutl dels l\Iorts, pcr tal que resti a la mateixa
(~randa Uia~onal, des de la carretera de Sarrià al
nmplada del carrer actual, així com, també, per a la
l'alau n.•ial, l'import del qual suma 5·792,219'45 ptes. ;
col-locació dc \'Orcs i cunstrucció de voreres, des de l'en- acceptar l'oferta f<:ta pel Banc Hispano Colonial, el 2..¡
<l'abril corrent, i, per tant, prt:,-ia l'exempció de snbcreuament tlcl carrer dc l'Estel al Convent dels Capnlxins.
llasta, que es sol-licitarà de l'Excm. Sr. Gon~mador civil,
2,000 ptcs. per a l'arranjament del camí d'accés al
aclju(licar a l'esmentat Banc, i per la suma expressada,
Cementiri dc J.es. Corb; de Sani à.
l'execució del projecte, amb subjecció a Ics següents
2,000 ptcs. per a la coJ.locació de voreres al carrer condiciou5, les quals es cow;iclei·arau a<ldicioundcs a
Ics del plec i com aclaratòrics d'aquell : a) El Banc
cle Jo~cp Cn11alejas.
Hi~pano Colo11ial exccutatà les obres. compt·es.es en el
J ,Sc)3 '65 ptes. per al pagament dc jornals, amb moprojecte c11 U11 pcdocle que no excedirà de tres anys,
lin dc l'cxtrncc:ió de h.l sona necessària per a l'em¡:>e·
drament clc l'entrada del caner ue la Travessem cle n complat· cle la ·signatura de l'oporfuna escriptura
d'acljnclieació; b) Les obres i treball:> rea1il7..ats sCJ·an
J.cs Corts, d'acord amb l'Ajuntament d'Hospitalet, el
qual c11 proveïrà la JX!dra, per formar part, per meitat,
objecte mensualment dc certificacions 1 relacions valorades, en Ja forma que s'e.'-pressa en el plec de couilil'csmcnl~tda \'ia, d'ambdós Ajuutameuts.
1,30<> ptcs. per a la col.J.ocació de vores i arranjament dons dc la COJJtracta; e) Si durant el transcurs d'un
del ferm als carrers de Lagasca i i\Iacià, de la barriada mes els preus .compostos del pressupost experimcntesdc can Tnuis.
~in un augment o disminució en el mercat, superior al
I ,200 ptes. pe1· a la col-locació de vores i construcció
10 per 100 en relació amb els que figuren e11 el projecte,
es procedirà, per Ja Inspecció de la contracta, a petició
dc \'OIU<.:s monolítiques i reposició de l'empedrat al
del coutracli:-ta t•n el primer cas i d'ofici eu el segon,
cancr dC' Ics Arenes.
a la redsió dc preus a faYor del contractista o de l'Ad2,o. o ptes. per a l'apariament dels empedrats i 'oJer<·s <lels carrers dc l'Habana i Berenguer ~layol, dc miuistració ~gons eorre.o;pongui, deduint de l'augment
la baniacla dc la narcelonet.'l.
o dc la haixa el ~m;;clit ro per roo. Tant en un cas com
en l'altre L'S procedirà a la revisió de la manera i forma
- Expropiar, per cou,·eui, part del· solar situat al
carrer d'Illa.-; i Vidal, propietat de Xa Dolor:; 1\Iaucut
que cslablcixen els RR. nn. de r8 i 22 dc DOYembrc
dt• 192r ; d) El pagameul de les ce:rtificacions i relai Rabat, afectat per la Yia de Ronda, de la qual finca
11'adquirirà l'Ajuntament Ja part que confina al nord cions valorades s'efectuarà :fins a la quautitat de 350,000
amb la resta de l'immoble, a l'est i oest amb En Josep
pesscte,;. Els precedents acords seran sotmesos a la
Bertran i Sabas, i al sud amb el caner d'I1las i Vidal;
Juula Municipal en allò que sigui de 1a seva compctl:n·
cia; i, finalment, es faculta l'Excm. Sr. Alcalde per
cssc11t la mesura de la superHcie de 237'50 m\ M pren
signar la conesponeul escriptura d'adj udicació de la
unitnri de s'so ptes. el pani, donant un total de pe:,;secontracta al Banc Hispano Colonial, al qual efecte es
tes 22,ou'so; interessar de l'Excm. Sr. Govemador
CÍ\'il la declaració d'ha,•cr-se fixat, per com•eni, la ya- :;ol·licitarà c.lc l'Hlt.re. CoJ.lcgi Notarial L'l. designació del
notari a qui per t.om conespongui l'autorització, així
Joració del referit immoble, j finits, per tant, els tres
com, lambl?, facultar l'Alcaldia per Ja pràctica dc les
primers pericxles tlc l'e.xpedieut d'es.propiació, facult.'lr
)'gxcm. Sr. Alcalde perquè procedeixi, en el seu dia,
gestions que calguin per 4tl de donru· efectivitat a
al pagament de la susdità. fuica.
aquests acorcls.
- Hxpropiar, també, per con,eni, els solars situat-;
- Denegar el perlllÍS que, per coRocar una tanca
als catTcrs dc Sm1t Gen·asi i Berlín, .assenyalat el
dc precaució daYant Ja casa n.• 39 del carrer de l'Hospital, sollicita En Josep VeJa i Díaz, i retornar-li la
primer amb el n. 0 I i el segon amb el n. 0 14, els quals
esmu afectats, quasi eu llur totalitat, per la >ia de quantitat de ¡z ptes. que té .abonades en concepte de
Ronda, i són propietat de Xa Maria dels Dolors A n· drds del permís que se li denega.
- Concedir pcnuís a En Jaume 31allol, per cons·
ncnt i Soria.no, confinant al nord amb l'entitat Lebon
truir un foru continu, sistema Offman, per a la fabrii companyia, al sud an1b J. Borràs i Cort, a T'est amb
cació dc rajoles, en uns terrenys situats entre la Trael carrer dc Sant Gcn·asi, i a l'oest amb el dc Berlin,
\cssera dc Les Corts i la canefera de Sarrià, i desestitenint una superficie de 372'39 m', al preu unitari dc
u2'50 ptes. el metre quadrat, essent la valoració del mar la reclamació presentada per En Joan. Fierz i altres
veïns cu contra de l'esmentada construcció.
refcdl immoble dc 4t,8ç)s'87 ptes. ~ interessar dc l'e..xcelleutissim Sr. Governador civil la declaració d'ha,cr-sc
fixat, per conveni, la valoració de l'esmentat in1moble,
i fiuit::., per tant, els tres primers períodes de l'c..xpeCOMISSIO D'ESCORJCJ.\DORS I MERCATS
dicnt d'expropiació de la finca, autoritzar l'excel·lentís'J'raspas~:u a favor de Na Joana Ortiz el Uoc 11.• 133
sim Sr. Alcalde pcrqttè pugui, en ef seu dia, disposar·
ne el pagament.
del 1\lcrcat dc la Barceloneta, destinat a la ''cucla dc
- Declttrar l'Obrants de via pública les parce1-les provedella, clcl qual n'és concessionari En Josep Balaguer,
mitjançant aboui x,2oo pessetes en concepte de drets
vinents de uovcs alineacions de la Rambla de Santa
tlc pcrlllís, i disposar que durant la menor edat de la
Eulàlia, avui l'asseig de Fabra i Puig, sol·licitades per
Rosn Prat, Tomàs Rigual, Concepció Coll i Frederic
referida Joana Ortiz es faci responsable dels seus actes,
Oliver, els quals han ingressat a la Caixa municipal
en l'ocupació del lloc, el seu pare En Josep Ortiz.
- Retornar a En Ramon Vila i Oliva, en nom i rel'import d'aquelles, i adjudicar les susdites parceYes
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presentació del <_;remi de Cansaladers de Sarrià, les
quantitats que, cu concepte de drets de matança a l'Escorxador dc la referida barriada, han abonat i n~~neu
satisfent a aquest Ajuntament ¡ deixar sense efecte
el cobrauKul dels drets referits abru1s, per ésser abonat:; directament al personal encarregat de la matança,
el qual es compon d'escorxadors particulars, i sobnetre aqu(':;t acord a l'apro\'ació de la Junta 1\Iunicipal.

COMISSIO DE CULTURA
Assabentar-se dels contractes d'arrendament, celelu·ats pel Dclcgnt reg-i dc Primera CJlsenyança i el propietari En Pompeu Pcremateu i Pascual, dels locals
baixos de ]('S cascs u.• 30 i 32 del carrer de la Diputació, destinats a escoles dc 11cnes i 11ens, respectivament,
i abonar, des del 1.' de l'actual, al re[erit propietari,
la quantit..-tt dc 3,000 ptes. anual<> per cada un ; havent
uc sotmetre';;, però, aquest acord a la ratificació de la
Junta Municipal.
- Aprovar la relació justificada del director de la
Banda municipal, rderent a la in\ersió de 1,200 ptes.
que li foren lliurades per atendre despeses de copisteJia auxiliar.
·
- Abonàr a En Pere Sala i Trinidad, administrador del pati anex a l'Escola nacional situada a la
ca~a n. 0 278 del carrer de Pere IY, la quantitat de 75
pessetes, per ha\·er estat utilitzat per a 1'e.xpa11sió dels
alumnes el 'aquella.
- Donar l'apro\·ació a la relació justificada de la
Majordomia municipal, relativa. a Ja inYersió de la
qt1antitat <lc r ,ooo ptcs. que li fou lliurada per atendre
dcspesL'!i mc11ors de la Banda municipal .
- Satisfer als mestres dc secció d'Escola graduada
Srs. Arlnr Vidal i Eslcvc i EpiJatü Sagredo i Nicolàs~
la quanlilat dc 65 i 74T ptes., respectivament, de conformitat amb (')s acords cle 4 de maig de 1921 i 26 de
març darrer.
- Sol·licit.a r del Jujat de primera Instància del districte dc la Barceloneta., que entén en els actes d'interdicte amb els mannessors testamentaris d'En Joan Erugada i Bacarisas, que <'S sCITeL~ resoldre que les rendes produïdes i les que eu a'Vant produeD.."in els btus
que integreu l'herència del referit testador, s'inverteixin en Utols del Deute municipal i que es dipositin
eu un establiment de crèdit d'aquest ciutat; autodtzant-~(', a tal efecte, l'actual administrador judicial per
realitzar l'adquisició dels títols de referència. ·
- A pro\'ar els següents comptes :
Dc la raó social Cucurella gerrnans 1 per treballs de
carpinteria realitzats a. l'Escola. de Can Tunis i altres
escoles, d'import 794'ro, r,o61, 585'25, 1,994'5o, r,gg6
i

1

,982' IO

ple,<;,

D'En Francesc Puig i Alfonso, pel subministre de
llibres a Ics Escoles l)lunicipals, d'import 204'65, r8o'so
i 587'10 ptcs.
Dc J. Esteva Marata, d'import r,515 i I 1537't5 ptes.,
per obres dc c11ràcter ped~gògic per les esmentades
Escoles.
Dels Obradors de Vilajoaua, d'import r,993 '65
r,986'3o ptcs., per diversos impresos alllb destinació a
les diles Escoles.
De la raó socia l Cuyàs, S. eu C., per fotografies· i
cintcg cinematog ràfiques, cl'import 322'40 i 294'50 ptes.

De J.\lanuel CÒrominas, per treballs de pintura efectuats a dif<-rcnts e!"coi<'S, d'import 1,goo, 1,85~'5o,

l,C)98'so, 190, r,<}9:! i r,990 ptes.
De J. Roca i OliYa, d'import 1,885, 1,535 i 1,875 pessetes, per material per a les Escoles Complementàries
d'Oficis.
- Obrir el corresponent concurs per a la provisió
dels càrrecs de pro[cssor dc la Secció de nens a. I 'aire
lliure del Parc de Montjuïc, professor de l'Escola de
Mar, director professor i dos auxiliars de la Colònia
Puig, i professor i auxiliar de la Colònia de Martorelles.

COMISSIO D'EIXAMPLA
Aprovar e l~ següents comptes :
Dc l'Empresa Conces..o:;ionària d'Aigües del Riu Uobregat., d'import 2,233'76 ptes., referent a l'aigua consumida per a regar en la zona d'Eixalllpla durant et
mes de febrer darrer.
De 1:~. Societat General d'Aigües de Barcelona, d'import 9,035'25 ptes., referent a l'aigua consumida eu
els oriuaclors i per a regar l'Eixalllpfa. durant el mes
d.: febrer últim.
De la societat en comandita Enric Cardellach i germans, d'import 70 ptes., relatiu a reparacions pradicadc.o:; a l'asccm;or de les Cases Consistorials durant el
mes de desembre darrer.
- Encarregar, per la quantitat de 6o8 ptes., a Eu
Llorenç 1\Iir, la cOJJfet'Ció i pro\'eïment de setze trajos
pels maquinistes i fogainers de l'Eixampla.
- Contestar al Jutjat d'Instrucció del districte del
sud, que 1'Ajuntament renuncia a mostrar-se part en
el sumari que instruei:x pels danys causats en un fanal
i banc de la plaça de Blasco dc Garay pel cotxe núJnero 3,427, propietat del Sr . Cañellas, signi.ticant-li,
però, que l'import dC'I material espatllat ascendeix a
la suma de 45'8o ptcs .
. - InstaLiar cinc llànties dc cent bugies a l carrer de
Casp, entre els dc Sicília i Marina.
- Denegar a En Joan Andreu i _jimeuo el perttlís
que té demanat per insta.J.lar un abeurador davant Ja.
casa u.• g8 del Passeig de Sant Joan.
- Atorgar pennfs a Eu Josep l\La Perica.s, en nom
propi i en el dels seus germans Lluís i Montserrat, per
coustruir dependències de servei i dues tribunes d'obra
a ]a casa que, amb caràcter monumental, s'edifica al
solar 11.0 387 elet carrer d'Argüelles i Còrsega.
-A torgar, des del dia r.r d'abril del corrent any,
la baixa del recàrrec extraordiuari del 4 per 100 que
s'ha Yiugui satisfent duraut més de vint-i-cinc anys,
pels següents immobles :
Casa n.• 85, abans 121, del carrer del Bruc, inscrita
eu el Registre fiscal amb el n.• 10,924, a nom de Josep
Amat i Sonnaní.
Casa u.• 309, abat1s 379, .del carrer d'Aragó, inscrita.
eu el Registre fiscal amb el n.• :ro,925, a nom del mar
teix senyor.
Casa 11.0 309, abans 381, del carrer de la Diputació,
inscrita en el Registre ·fiscal amb el 11. 0 3,552, a notu
d'Ignasi, Guillem, Francesc, Concepció, Carme i Mercè
de Puig i de Pallejà.
Casa n.• 74, abans so bis, del carrer de Urgell, inscrita en el Registre fiscal amb el n.• 10,123, a nom d'Antònia Feixas.
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casa n. ¡8, abans ~. del carrer de Casp, inscrita
en el Registre fiscal amb el n. 0 10,977, a nom de Joaquim Serra i Feliu.
Ca.-;a 11.0 236, abans 244, del carrer de ProYença, inscrita en el Registre fiscal amb el u. 0 7,073, a nom de
Camila 1\Iulleras.
Casa u. 0 95, abans 145, del carrer de Auzias J\larch,
inscrita en el Registre fiscal amb el n.o 832, a nom de
Carme Sauqué.
Casa u. 0 88, abans 136, del carrer del Bruc, inscrita
en el Registre fiscal an1b el n. o r,644, a .nom de Magdalcmt Castells.
Casc~ n.• 65 i 65 bis del Pa¡¡seig de Gràcia, iusGJ.·itcs en el Registre fiscal d'Eixampla amb els u.• 13,023
i 13024, a 110m dc Josep i Josepa ]ofre, re:;pedivamcnt.
Casa n. 0 122, abans X32, del catrer de Muntaue1·, inscrita en el Registre fiscal amb el n.o 5,6o4, a nom dc
Josep 1\f." Pcrcira.
Casa n.O 410, abans 458, del carrer del Consell de
Cent, inscrita en el Registre fiscal d'Eixampla amb
el u.o 3,orb, a nom dc Domènec Solanas.
Casa n. 0 40, abans 30, del carrer de Urgell, inscrita
en el Registre fi,;cal amb el n. 0 10,125, a nom de Joan
Viñolas i \'allt-s.
Casa 11.0 62, abatiS 202, del Passeig de Sant Joan,
inscrita. en el Registre fiscal amb el n. 0 6,302, a nom
dc Baldomer i Antònia Lladó i Tió i :Mercè Rotlland
i :\Jargncrida i Teresa Lladó i Rotlland.
Comunicar els anteriors extrems a Ja Delegació d'Hisenda. d'aquesta província, perquè procedeixi a anotar
les referides baixes en els documents corresponents; i,
als efectes oportuns, acceptar Ja cessió o renúncia que
fan els inlcres~ats a favor de l'Ajuntament de les quantitats abonades per l'expressat recàrrec que excedeixin
del pcriodc de vint"i-cinc anys, durant el qual podien
gravar-se els expressats immobles amb tal recàrrec.
0

COMISSió DE CEMENTIRIS
Concedir, a Ja societat Foment d'Obres i Construccions, una pròrroga dc cinc me..<;'OS per a la terminació
de la contracta relativa a la construcció, al Cementiri
del SO., d'una escala en les agrupacions uovena i onzena; de cinc grups d'hipogeus columbaris, model B,
en les agrupacions novena i onzena, via de Sant Jaume;
dos grups de columbaris i la cimentació d'una escala
a la via de la Santíssima Trinitat, agrupació onzena.
- rosar a disposició de l'Alcaldia les següents
quantitats :
2,000 ptcs. per a la reparació de les façanes dels
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gtups dc nínxols i modificar-ne les cobertes, al CellleJlliri dc l'Est.
2,000 ptes. per a continuar els treballs de consen·aci6 que practica Ja brigada al Cementiri del SO.
2,000 ptcs. ¡x-r a prosseguir la construcci~ d'un grup
uc nínxols i neteja del fossar comú al CCJneJltiri dc
Rant Andreu, dcrruïment de nínxols al Cementiri de
Rant ~Iart!, i trasllat de despulles d'aquesta 11ecròpolis
a la dc Sant Andreu.

COM1SSiú DE COMPRES
Posar la quantitat de 2,000 ptes. a disposició de
l'Alcaldia, perquè pugui ordenar els pagaments de les
adquisicions fetes per la Comissió de COJllp.res.

PROPOSICIONS
Aprovar les següents, signades pels llltres. Srs. Regidon; que s'esmenten :
Dl.!ls Srs. Degollada, ).Iarial i Escolà, perquè, atès
el que dis)X>li<'t el cas sisè de l'art. 41 de Ja Instrucció
de 24 de gener de 1905 per a la contractació de sen·eis
prodncials i municipals, es solliciti de l'Excm. Sr. Governador civil l'exempció de subhasta i concurs per a
adquirir, amb destinació al Cos de Bombers, dos tractors Fonlson, equipats amb rodes de massisos de goma
i freus d •c.., tensió especial, per a arrossegar fins a sis
tones, velocitat i marxa enrera, d'una valor cada uu
dc S,ooo ptc:;., i ducs camionetes Ford, 18-20 HP., equipades amb rodes de goma, carrosseria model especial,
de platafonna, baranes laterals i seients JJiegables, amb
capacitat legal per a catorze homes, pintades de vermell, valorades amb 5, 700 ptes. cadascuna, m~terial
fabricat a Espanya per la Ford ~Iotor i C."', S. A. E.,
i una vegada declarada l'exempció, e11cruTegar a la
casa A. Casajuaua Pfciffcr el' proveïment dels referits
tractors i camionetes pel preu total de 27.400 ptes.
- Dels Srs. Matons, Trins, Palau, Escolà, Massot
i Rocba, perquè, atnb motiu de les festes que celebrarà
l'Ateneu Colom, el proper diumenge, dia 6, se li facilitin_ plantes en la forma acostumada.
- Dels Srs. Bremon, Bordas i Santamaria, perquè
es destini la quantitat de t",ooo ptes. per subYeuir a les
despeses que OCàS1oni el viatge de la Comissió que es
designi per acon1panyar Ja Banda municipal a Lleida.
S'aprova seguidament l'informe de la Comissió
d'Hisenda, detemlinant la consignació on aplicar l'esmentada suma.
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COMISSIÓ DE GOVERN
L'Akaldia donà la seva conformitat als acords que
seguidament. s'esmenten, presos per aquesta Comissió
en junta celebrada el dia 26 del proppassat mes d'abril :

SECRETARIA
Descslimor la im;tància presentada per Josep Casabay6, vigilant cle l'Escorxador, cessant, en soJ.licítud
del suplcmc11t llc vida. cara.
- Atesa la ~ol-licitud presentada per ~a Florent1ua
Moreno, vltlua del peó de brigades Miquel Clement,
abonar-li el suplement de >ida cara que corresponia
cobrar al seu difunt espòs.
-Atorgar a ~':\ngela Gracll, filla única del pensionista Antoni Gracll, ,·oluntari de la guerra de Cuba,
la pensió del mes de la mort d'aquest..

Nou, dc l'Electricista Catalana, relatius a Ja repol'ició i trn~llat tlc materials de la lhuni.nària pública de
l'Interior, d'import 814'75, 2r1l'4o, zr9'75, 7,958'65,
254'30, 4,210'1o, r,736'4o, r,o92'os i•2r6'rs ptes.
Tres, del Foment d'Obres i Construccions, relatius
a treballs dc Jlctcja i conservació de les clavegueres de
l'lt1terior durant el mes de març darrer, d'import pesiieles 49,583 '54, i a la revisió de preus de l:;t couttacta
dc la neteja pública dc l'Interior, cotTesponent al mateix 111es de rnarç, d'import 137,423'86 i Iç¡6,713'84 ptes.
- Aprovar els actes de recepció del tren de neteja
instaJ.Iat a l'Hospit.<tl d'Infecciosos per Francesc Haumat, per acord de 27 de juny de 1921, i de dues potabilitzadores comprades a Ja casa Hartmann, per acord
dc 21 de febrer cle 1923, i retornar-los els dipòsits de
garantia que tenien constituïts.

CEMENTIRIS

SECCió DE GOVERNACió
NEGOCIAT CENTRAL
Atorgar les següents concessions als senyors que tot
seguit s'esmente11:
A Maria Casqucst i Orts, Yídua del zelador Jaume
Nogueroles, i a Francesca Manresa, vídua del mosso de
Mcrc~t Bonaventura B01·das, la paga del mes en què
varen morir els causa1¡ts i una mensualitat de gràcia.
A Josep i Mateu Vila :i AguHó, fills únics del vigilant. de Cemc11tiris Joaquim Vila i Escayola, el crèdit
dc 331'50 ptcs. que ha"t•ia de I>ercebre el causant en
concepte dc diferència entre el que va cobrar eu els
anys 192o-2r i. 1921-22, segons acords consistorials de
17 de novembre de 1920, 4 de gener i 12 de juliol
dc 1922.
A 1\Iaria Brunet, vídua dc l'escriYent Francesc 1\Iata
i Fontanals, des del dia 1.• d'abril darrer, la pensió
anual de r,228'r2 ptes.
A Llúcia Vidal, vídua del fidel de primera classe
Daniel Zarago1..a, Ja paga del mes en què >a morir
aquest, i dc;; del dia 1.• d'abril últim la pensió anual
de 1,500 ptes.
A Francesca Jané, vídua de l'atLxiliar jubilat Josep
Nadal i Zeriola, l'haver éorresponent al mes en què va
morir aquest, i des de 1.• de maig corrent la pensió
anual de 1, t68'os ptes.

NEGOCIAT D'HIGIENE I BEJ\'EFICÈNCJA
Aprovar els següents comptes :
Un, de JIAsil Duran, d'import 7,323'6o pte!h per le::;
estances dc nens asilats durant el mes de març darrer.
Un, de l'Asil del Bon Pastor, pel mateix concepte
que l 'anterior, i durant el propi 1ues, d'import 6,205'44
p<>ssctes.

Donar l'aprovació a les certificacion,s i relacions valorades d'import 53,095'94 i 23,207'07 ptes., segon i tercer lliurament de les obres realitzades, des del x.r de
setembre dc 1922 al 24 de gener darrer, i des del i.• de
novembre al 3I de gener, als Cementiris del SO. i de
Leo; Corts, respectivament, pel Foment d'Obres i Construccions.
'

SECCió D'HISENDA
'I

NEGOC1AT D'INGRESSOS
Concedir els següents permisos per a l'ocupació i
Yenda en la via pública, a favor dels senyors ·que tot
seguit s'csmentetl :
Per vendre llet, durant el primer semestre de l'exercici de 1923-24, a Antoni Santaló, a la plaça de Santa
Maria del Mar, tocant a la font, i a Valentí Farrés, a la
plaça dc la Cucurulla, prop del carrer de Boters.
Patents clc primera classe, durant l'exercici de 1923
a 1924 : A Celestí :Manuelles i Elisa López, per al districte V ; a Pasqual Llopis, Silveri Pascual i Roser 1\Iorató, per al districte III; a Climenta Allado, per al
districte VI.
Patent;; clc tercera classe, durant l'exercici de 1923
a 1924, a Encarnació Orchillés, Salvador Juan i Maria
Balaüà, per al districte III.
Per a cirar botes, durru1t el mateix període : A Antoni VicetlS, davant Ja casa n. o IT de la plaça d'Antoni
T,6pcz; a _BRptista Vazquez, en Úont de la casa n. o 19
de la plaça tle. Ja Tapineria; a Manuel Vicens, a l'indret dc la n. 0 r del Passeig d'Elisabet TI; a Manuel
Pellicer, al c:tfè Continenta-l ; a Jaume Pellicer, als pòrtics de la plaÇa Reial , en front de la fannàcia; a Josep
Roc, davant la casa n. o 1 dc la plaça d'Antoni López¡
a Francesc Martínez, al cafè Espanyol, situat al carrer
del Marquès del Duero ; a Manuel Fuentes, en front
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de la casa u. 0 72 del mateix carrer; i a Josepa Calvet,
al Passeig de Colom i Rambla.
Per vendre fruita seca, durant el primer semestre
dc 19~3-24 : A Francesc Beruabeu, davant Ics cases números 38 i 40 del car:rer del Marquès del Duero; a Maria Onaderrama, en frout del cafè Espanyol, situat a l
propi carrer; a Manuel Pouic, a l'indret del teatre Nou,
situai nls carrers del Marquès del Duero i Comte de
l'Asalto; a Josep .Butron, al carrer de Tamarit, xamfrà amb el d'Urgell; a Carme Balciola, a la Ronda de
Sant Antoni, xamfrà amb el carrer dc Casauova; a
Sah·ador Valldeperas, al carrer de Floridablanca, en
front del cinema .Bohcmia.
Per vendre refrescos, des del I . r d'abril a l 30 de
setembre de l'exercici de 1923-24 : A Joan Aranda, a Ja
plaça de l'Angel, tocant a la farola; a Maria Alemany,
al carrer d' Abad Zalont, prop del de Marquès del Duero ; a Concepció Felip, al del l\Iarquès del Duero, cantonada amb el de Sant Pau; a Dolors Usou, a la plaça
del Padró, en front de la casa n. 0 n; a Joan Peñaroja,
al carrer del Migdia, cantonada a 1'Arc del Teatre; a
Josepa Garcia, al de l'Om, tocaut a t•Are llei Teatre;
1 a Josep Ma.o;ellas, al de Barbarà, c<Ultonada amb el
de; Sant Ramon. A aquests dos últims, se'ls atorga la
concessió des del r.r d'abril al 30 de juuy al primer,
i del 1.~ d'abril al 31 d'agost al darrer.
- Reintegrar a Felip Balaguer, Julià Sainz, Josep
Cat1tarell i Santiago BlascQ, les quan titats de 30, 228,
136 i 6o ptes. que, respectivament, van abonar cu sollicitar els permisos per vendre a Ja via pública, que els
hi h an estat denegats.
COMISSi ó D 'ESCORXADORS I MERCATS
Aiorgar les concessions en vida dels llocs dc vendre
dels Mercats que s'expressen, a favor dels senyors que
tot seguit s'esmenten : A Eulàlia Mas i Carbonell, el
n. 0 107 del de Sant Andren; a Daniel Ribera i Bons,
el n.• 32 del Central de Fruites i Yerdurcs; a l\Iercè
Ferrer i Dañuls, el n. 0 r,6g6 del de Sant Josep; a Mercè
Soler i Guàrdia, el n. 0 21 del del Clot; a Josep Cah·et
i Mata, el n.• g8 del propi Mercat.
- Concedir a favor de Panla E lió i Valls, Maria
Vilardell i Barba i Concepció Ponseti i Amaré, els traspassos dels llocs de Yendre n.• 131 j 164 dell\Iercat de
Sa11ta Cntarina, n.• 3o8 del de Sant Antoni i n.o 193 del
de la Barceloneta, respecth•ament.
- Canviar l'article gallina pel de polleria, caça i
ous, per qual article haurà de subhastar-se, del lloc
n .0 207 del l\fercat de Sant Josep.
NEGOCIAT DE PRESSUPOSTOS I PROPIETATS
Donar l'aprovació als comptes següents :
Un, d'En Francesc 1\.Iarimon, d'import 6,513'42 pessetes, rc(erellt a obres dc reparació a les Casc.c; Consist<r
rials, íncluïda la indemnit zació al personal facultatiu.
Do:;, dels Fills de P. R iera, d'import 6,302'35 ptes.
en total, pel mateix concepte que l 'anterior, i inc!tüda,
també, Ja indemnització al personal facultatiu.
Un, dels Tallers Gràfics Barcino, d'import 348 ptes.,
pel relligament de llibres amb destinació a la Secció
d 'Hisenda.
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Un, de Vicens Simó, d'import r8o ptes., pel subministre dc llibres amb dc:;tinació a la mateixa biblioteca.
- Donar la conformitat a les relacions presentades
per la Majordomia municipal, referents. a la im·ersió
de les quantitats de 2,490 í 720 ptes. que li varen ésser
lliurades, respectivament, per l'abonament dels joxnals
devcngals per les encarregades de Ja neteja ue les dependències de Comptaduria i per les despeses de tramvies ocasionades durant l'exercici proppas!'lll pels inspectors d'obres :i motors Josep Girona i Andreu Reig.

SECCió DE FOMENT
NEGOCIAT D'OBRES PARTICULARS
Ateses les demandes presentades, atorgar els següents pennisos :
A Tomàs ~alto, per arranjar el clavegueró de la
casa n.• 3 del carrer de Gíriti.
A Manucla Prats, Ricard SegaTà, en representació
Prats, Menna Sabé, Antoní Tucloras, Josepa
Mm1uel
de
Llorat i Josep Segura, per construir claveguerons, respecti\'ament, a les cases n. 0 14 del carrer dc la Font
Castellana, n.• I I del de Manacor, n.• 74 del dc Besòs,
0 45 del dc Santaló i
)1. 0 100 del de la Providència, n.
n .• r del de Sant Delmir.
A Josep Fusté, Antoni Drets, en representació de la
Yídua d'Antoni Palés, i Ramon Pallarès, ·per construir
passallisos a les voreres dc les cases n.• 14 del carrer
de Martínez de la Rosa i n.• 17 del de Menéndez i Pelayo, u. 0 30 del de les Afores i n.• 45 del de l\fiquel
Angel, respectiYament. ·
A Joan Este,·e, Artur Escardó, Ricard Baró, Francesc Badia, Antoni Castellví, Pere Soler, Joan Ferré,
Agustí t;etabert, Carme Ribera, Domènec José, Emili
Mata, per construir una casa, cada un d'ells, eu els
solars situats eu un pa!>satge del ca rrer dc 1'Estació,
Passeig Unh·crsal, carrers de llaixeras, n.• 2 B de la
barriada de can Baró, Renaixement, 1.1.0 337 del de
)funtaner, lletra B de la barriada de Carreras Candi,
Doctor Sampons i Petronella, Ramon Albó, Rialp i
ProYidència, respectivament.
A Ferran Fuertes, per constntir una casa i una tanca
eu 1111 solar del carrer de Trullols i Novata.
A .Magí Jubany, Miquel Moncerdà, Joan Sabaté i
Joan Ganduxer, per practicar obres de reforma i addició a les cases situades als carrers .de Rajolers i Papíu, n. 0 138 del de Yallespir, n.• 63 del d 'Oizinellas,
i una sense número del dc Voltaire i Fraternitat, respecth·nment.
A Ramon T orramadé, per practicar un portal i m<r
dificar-ue un altre a la casa 11. 0 30 del carrer de \Yaguei.
A Jo~ep Kiub6, per construir uns baixos en un solar
sense número del carrer del Reuaixement.
A Josep M.• Corbella, per construir uns semi-soterranis en una finca sense número del carrer d'Arenys.
A Ramon Garcia, per enderrocar la casa n. 0 22 del
carrer d'Orteu.
A Francesc Vidal, per modificar tres obertures a
lcts cascs 11.• 7 i 9 del carrer de Sant Jordi.
A Frederic l\fora, per practicar obres interiors i
at ranjar el terrat, a la casa n. 0 17 del ca1Ter de Yinaroç.
A Salvador Bodoix, Joan Quintana i Pau Pocb, per
construir un cobert cada un d'eUs eu els solars situats
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als carrers del Telèfon, Rubí i n. 0 29 del de Cornet i
i\Ias, n:spccth·amcnt.
A l;lòria Dodó, per construir un pis en una casa
de la carretera de Cornellà a Fogàs de Tordera.
A la raó social Pich i Aguile.ra germans, per instaHar un muntacàrregues i un electromotor a la casa
n." 2t dei carrer dc Roger dc Llúria.
A Josep l'lnnas, en rcpresentaciq de la societat anònima I.::odack, per installar un muntacàrregues accionat
per tUl electromotor, ~t. la casa n.• 3 del carrer de Ferran.
A la societat anònima Transports Calvet, per iustallar tllt eleclro!notór i una fornal portàtil a la casa núntero 8o del carrer de Scpúlveda.
A la Companyia Barceloucsa d'Electricitat, per iustal-lar trausfonnadors electrostàtics a les cases u.• 234
del carr;;r del Clot, 8r4 del dc les Corts Catalanes, uúmero 9 del tle Sèneca, u.• 37 i 39 del de Pere lV i número 131 del de l'aris.
A Josep Àgnila, per iustaUar una fogaina amb caldera oberta. a la casa u.o 15 del carrer de la Creu Coberta.
A Jo.'lll Vila, llernadàs i )Iir, Miquel Badia, Alexandre Casalí, Joaquim Yilà, Joan Degràcia, Josep
Oliva i <;enís Hcruaudcz, per insta.Har electromotors,
respectivament, a les cases n. 0 51 del carrer d'Homer,
n. 0 14 do la Ronda de Sant Pau, n. 0 86 del carrer de
\'alt!ncia, Jl. 0 u del de la Riereta, n. 0 1 del d'Antic de
Sant Joan, n." 71 del de Comtes de Bell-lloc, n.o 3 del
de Baixada de RiYcro i u. 0 39 de la Rambla de Catalunya.
A Antoni Muutaué, per installar una fog.aina amb
caldera oberta a la casa n.• 42 del carrer de Magallanes.
A Amadeu Rabassa, per tmslladar un electromotor
dc la casa n. 0 Io6 del carrer de Galileu a la n. 0 20 del
de Béjar.
A August Mas, per iustaUar dos ascensors acciona.ts
per dos electromotors a la casa n. 0 201 del carrer d'Argüelles.
-

NEL;OCIAT D'OBRES PúBLIQUES
Atorgar els !\egüeuts permisos :
A la Societat General d'Aigües de Barcelona, per
<'analitzar, amb tubs de fuudició de 6 cm., al carrer
dc Sidlia, per tal de substituir dues canonades secwldàries que ban de desaparèixer amb motiu de la urbanització del referit carrer.
A la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, per installar un cable elèctric d'alta tensió als carrers del Marquès del Duero i Borrell, i per substituir-ne un de subterrani, de baix.a tensió, de 25 mm. per un altre de 95 ;
per installar un cable subterrani d'alta tensió i un altre
dc baixa tensió al carrer d'Aragó, des del u.• 257 fins
a Ja Rambla. de Catalunya, i per installar una caixa de
derivació d'alta tensió al xam.frà dels referits carrers,
i uu cable subterrani de baixa tensió als carrers de
CaJJlcros, Alt de Sant Pere i Passatge d'Ortigosa, ajuntant les caL'>CS de derivació dels caners de Trafalgar
i Alt dc Sant Fere.
A la Catalana lle Gas i Electricitat, per iustaJ.lar un
cable sttbternmi de baixa tensió als carrers de les Corts
CataJancs, entre c1s de Roger de Flor i Nàpols, Floridablanca i Calàbria.
- Retornar, a l'Energia Elèctrica de Catalunya, la

quantitat de 533'40 pessetes, la qual fou ingressada
eu concepte d'arbitri de conservació i reconstrucció de
paviments.
- Autoritzar a Modest Sando\'al i Emili Roig, per
construir Ics voreres dc la casa 11.0 II de la Rambla de
Caputxins i una ~cnsc número del de Llobregat, entre
els de Sant Lluís i Pacoret, respecth·ament.
- Apro,·ar el compte de la societat en comandita
Font i Cnmpabadal per l'apariament de la trepitjadora
n.u 1, d'import 3,023 ptcs.
- DOJ1ar la conformitat a les següents certificacions
i relacions valorades :
Del Foment d'Obres i Construccions, relativa a les
obres d'obcrlt¡ra i urbanització del carrer de les Corts
Catah'lncs, des dc la Riem de Magòria al ca.rt'er de la
Indústria, i des d'aquesta via a la carretera de l'Hipòdrom, reallt?..aclcs durant el mes de març darrer, d'import 21,2o6'35 ptes.
De Josep Solé, referent a la col:locació de vores i
rigoles al carrer dc Don Joan, d'import 1,999'20· ptes.
De Manuel Sallés, relativa. a la co11ocació de vores
al Passatge d'Orieut, entre la Rambla de Ja Muntanya
i el carrer del Renaixement, d'import 1,974 ptes.
De Jo.'ln Cortínas, referent als treballs d'empedrament del tros del carrer de l'Oli\·era, no afectat per
'l'ob!!rtura del .carrer lletra O, en projecte, d'import
1,995 pte::;.

SECCiú D'EIXAMPLA
NEGOCIAT D'OBRES PARTICULARS I PERSONAL
Vistes les sol-licituds presentades pels senyors que
tot seguit s'esmenten, atorgar-los pennís per' a. la realització de les següents obres :
A Josep Baixera~. Penau Figue.ras i Vicens Prats,
per constmir uns baixos en uns solars situats als carl'crs de Jladilla el primer i al dc. Còrsega. els dos últims.
A Domènec Dalmau, per construir Wl pis segon,
jnterior, al terrat de la casa situada al carrer d' Almogàvers i Passatge del Camp.
A Jacint Bofill, per construir un cobert posterior ...i
un pis porteria al ten·at de la e~ n. 0 2H del carrer
de la Diputació.
A Ramon Tomàs, per construir un cobert i una. tanca
eu un solar del carrer de Mallorca, prop del de Muntanya.
A Lluís Masoliver, per construir un cobert definitiu
en un solar del carrer de Caius Cèlio.
A Josep Graell, per modificar dues obertures a. la
casa n.• 8 del carrer de :Margarit i per procedir a l'arranjament d'un passallís.
A Joan Torras, per apru·iar el balcó de la façana que
dóna al catTer de Trafalgar de la casa n. 0 74 de la Ronda de Sant Pere.
A Joan Subirats, per construir ~na paret mitjanera
en uu solar del carrer de Castillejos.
A Joan Ferramou, pe1· construir una tanca al solar
n. 0 319 del carrer dc Marina.
A Emili Llorcns, per cou~truir u~1a tanca a la casa ·
n. 0 217 del carrer de Eiardenya, aixi com, també, do.'i
pàssallism;.
A M.• dels Angels d'Arquer, Antoni Segon, Manuel
Badia, Emili Llorens, Casimir Casagran, Francesc Bassas, Joaquim Batlle, en representació d'Angel germans,

I

CASE'l'A Mu:NtClFAL DE l3A:RCELONA
Jauer i Pau Montañés, per construir clavegueles cascs n.• 339 del carrer de València, n.• 154
Bailèn, n.• 56 del de Claris, n.• 217 del de Sarn.• 54 del de Claris, n.• 99 del d'Auzias l\larcb,
n.• 18 del de Assaonadors (S. i\1.), n.• 186 del de Fresser i 11.0 86 del de Tarragona, respectivament.

Jaume
rons a
del de
denya,

NEGOCIAT D'OBRES PúBUQUES
Donar In conformitat a les següents certificacions
i relacions valorades :
'l'res, dc Josep Solé, relatitts als jornals invertits eu
les obres dc desmunt del Montjuïc, en Ja part propera
al Morrot, dumnl el mes de febrer darrer, i en els dc
consolidació i extracció de pedra, d'import 1,Ç)98'93 pessclcs cadascuua.

Dues, del Foment d'Obres i Construccions, referents
al subministre i col·locació de vores als carrers de Llacuna, Pujadas, Granvia Meridiana, Rosselló, Si<'ilia i
J,Jansà, i reparació de I 'asfaltat del carrer de la Diputació, entre el Passeig de Gràcia i carrer de Roger de
Llúria, el 'import, respectivament, 33,557'72 i 8,400 ples.
Un, dc josep 'ferrach, referent al primer termini
dè la construcció dc Ja font artística •Nens i fruites•,
d'import 9,750 ptes.
- Aprovar l'acte de recepció provisional de les
obres de col~ocació de vores als carrers de Llacuna, entre els dc Lull i Pujadas; Pujadas, entre el de Catalunya. i Passeig del Triomf ; Granvia Meridiana, entre
els de Puja.ñas i Marina; Rosselló, entre el de la Tgua.ltat i Dos de maig; Sicilia, entre els de Provença i Coronela; i Llansà, entre els d'Aragó i València, realitzades totes e11es pel Foment d'Obres Construccions.

PUBLICACIONS I DISPOSICIONS OFICIALS
Els diaris oficials que sota s'expressen, durant els
dies que vau del 26 del mes passat al 2 de l'actual,
ambdós inclusiu, ha11 publicat les següents insercions,
d'interès per a la nostra Municipa)jtat.

GACETA DE MADRID
DrA z6 D'ABRil.. - Publica lllla R. O. del Ministeri
d'Hisenda r~olent una consulta que li ha estat feta
relativa a Ja interpretació que ha de donar-se als articles del projecte dc llei sobre la liquidació de deutes
i crèuits de 1'Estat amb Ics Diputacions i Ajltlltameuts.
DIA 30. - Tnsereix di versos avisos de les Seccions
de Quintes de les Tinències d'Alcaldia dels districtes
I, li i VIII, requerint a totes aquelles persones que sà-

pigueu o puguiu aportar alguua dada relativa als familiars dels joves, als quals els instrueixen e..~pedients
d'exempció per desconèixer-se l'e..'tistència o lloc d'estada d'aquells, perquè Yerifiquin a les respectives dependències.
DIA 2 DE MAIG. - Publica set avisos de la Secció de
Quintes de la Tiuència d'Alcaldia del districte VIII,
de la mateixa naturalesa que els publicats més amunt.

. BOLET1N OFICIAL
DTA 28 o' AnRn,. - Dóna compte de les bases que regi rall en el concurs que acordà celebrar l'Ajuntament
per a la provisió de la plaça de professor de les Escoles del Parc del Guinardó.

NOTICIARI
CERIMONIAL
GUÀRDIA URBANA. Aquesta institució, en el mes
d'abril darrer, ha practicat 3,765 serveis, la distribució
dels quals és com segueix :
Detl'11cious efectuades. - Per mort, I ; per amenaces de mort, 2 ; per ferides, 10 ; per furt i robatori, 20 ;
per estafa, 4 ; per expendre moneda falsa, 2 ; per ordre superior, 21 ; per desacatament, 4; per atropellament, S; per inteut de suïcid i, 2.
A1cxilis pres/ats. - A diverses autoritats, 695; a
particulars, 550; fetus recollits, r ; a Dispensaris, 336;
a Cases de Socors, 223; a Farmàcies, 53; en casos
d'incendi, 19; conduccions a l'Hospital de la Santa
Creu, 55; conduccions a l'Hospital Clínic, 71 ; conducció de demeuts, 9; a embriacs recollits en Ja via pú-

blica, 157 ; troballes, 6; serveis a l'arribada i sortida
de trens, 23 ; serveis extraordinaris, 94·
Conducció de mendicants a Ja ConlÏssaria Municipal
dc Beneficència, 69 ; conducció de menors, ancians i
altres e..-..::traviats, 94.
Recowveucions practicades per i11/ri11gir les Ordenances. --A conductors de tramvies, 14; a automobilistes,
241; a motociclistes, 37; a bicicUstes, 38; a carreters,
246; a condt1cton¡ de carretons, 6o; a cotxers, 46; a
amos de conductores, 19; a altres persones, 535·
PORTERS CONSF.RGI!S DF. I.ltS CASF.S CONSISTORIALS.

Aquests fundonaris hnu. prestat, durant el proppassat
mes d'abril, 3,419 serveis propis de llur càrrec, distribuïts aix{ : A nacionals, 2,828 ; a estrangers, 209 ; a
comissions, 100, i a turistes, 282.

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA
ESCORXADORS I l\lliRCATS
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Macat d'Jiostajrancs
262 bis Eli~a llorin Husquct.s, Dolços
257 bis J. i\lnr:>nl, Residus d'adrogueria
u...

El tlia 2 del pr~cnl mes de maig es eclebrà a la
Sah del Consell dc Cent Ja subhasta dels llocs dc n~n
drc v:wanls cu els l\I.:rcnts. El referit acte fou pre:>idit
per l'li.Jtrc. Sr. Sah·ntlor Auglnda i àutoritzat pel notari
Sr. Jos""p .Mercader, essent els esmentats llocs adjudicats a fa\•or tlcls senyors següents :

u...

N. • rtcla

250
z6¡
28o

1130
1 229

1<145
15.16
1653
17r5
1744

1745
1762
1770

1799
1824
1845

222

,\!creat dc la Rarceloneta.
R. Fernaudcz, Xocolata i refrescos.
Neus Rcixach, AYiram, conill i ous

283

Matilde t;ayaues, Fruita i verdum.

2lf

subl\...,hl

TlpU~
obbo~tut

PC'dcl~•.

t~.:s~ltl

400

400

400

400

Tapus

lllucat dc Sa11t Josep
l'. !-lem:~mitjann, Fruita i Yerdm·a.
Hn dquela Castellví, Porc.
COilCL1}Ció Scrrano, Moltó .
Jo:-;cp Roig, Fruita i verdura
l'erc Martí Casals , Calli na
l\ ntònia l'm·cl I,Jcuas, Vedella
Conccpcib Serrano, Moltó.
lJolors H;.;trnch, Fruita i yerdura
M:ulllcla Palacios, Fruita i verdura.
Joan Sinca, Fruita i Venlura
Joan Sinca, Fruita i \•erdura
Elisabet Solana, Fruita i \·erdura .
CinL'l Fabrcgat, Fmi ta i Yerdura-.
1\I:ulllcln \'iüau, Fruita i verdura .
Dolors Comà, Fruita i verdura.
Francesca )fasip, Fruita i verdura.

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

100
100

155
IOO

)00

100

100

100

100

100

100

100

100

]00

100

100

100

205

300

300

300

500

150

155

RI''Vt'nedoria Centra l

•r•••

Ttro•
sabh.1•t'

ubl.n~ut

Pç4tocl1Pl

Vawln

1

J 20

122

::o

120

100

100

1000

1So0

rooo

TOCIO

l

Mural de San Ger'!Jasi
2r

1\I:mucla Mag-riüa, Peix fresc
Mercat. Central de Peix

16 Gaietà Tcjera López, Peix -fresc
17 Collccpci6 Cnralps, l'eix .[rese

DEMANDl~S

DE P:D;R.l\flSOS

IIcu's nci el~ senyors que lmn soJ.ücitat pennls a
l'Excm. Ajulllamcut per practicar Ja iuslal·lació tlc
diferents a pnrclls i ndnslrials :
josep BaguÏià, qtwtrc electromotors a Ja casa 11. 0 24
del carrer dc l\Iunlaucr.
Angela Valeut!, un forn de terrissa en un solar del
Cami autie clcl Coll.
J. Bertran, un electromotor a la casa 11. 1 11 i 13 del
carrer Nou dc Sant Francesc.
E.4cve Mitjavila, un electromotor a la casa n. 0 13
del carrer del Dr. Hobert.
Fetlemció dc Vaquers del Vallès, un eleclromolor i
una fogaina a la casa senyalada arub el u.o 338 del carrer dc la I>iputarió.
Vlct.or Rey, dos electromotors a la casa n.0 40 del
carrer del Comte dc l'Asalto.
Alvar Solcle\•ila, un electromotor i un muuL'lcàrregues a la C:t$a n.Q 53 del carrer del Bntc.

.COMPTADURI A MUNICIPAL
Dislr/bució de cabals, per cap/tols o conceptes, que, per a s alis/er les obligacions del present mes d'maig
i anteriors, acordà /'Ajuntament, de conformitat amb el que prescriuen les disposicions vigenls
,

ODLIGATOJUS

,..
Capltols

NOM OSLS CAPÍTOLS

2.•
5.•
4.t
5.~

6.~
7.~
8.~

9.~
10.~
I l.~

12.~

:I

Voluntaris

-

-

Purdu

Putet.n

Pessdes

Eixampla corrent
Res ultes ordinàries.
!d.
Emprèstit
Reforma .
!d.

.

-

Totals.

.

-

596,000
IOO,OCO
700,000
400,000

-

3.480,000

1.796,000-,

-

5.276,000

-

.·/

P•rrdu

500,000

¡ 2.880,000
.
.I
600,000
500,000 l
200,000

-

615,000
20,000
20,000
500,000
....__
5.476,000
7CO,OOO
700,000
400,0UO

600,000

450,000
50,000

. ..

TOTAl,

-

600,000
500,000
500,000
150,000
250,000
400,000
50,000
10,000
20,000

...

pngnm~t

veacim.e nt

~

Despeses de l'Ajuntament
Policia de seguretat .
Policia urbana i rural .
Ins t rucció pública
Beneficència . .
Obres públiques. .
Correcció pública .
Monts . . . • .
Càrregues. . . . . .
Obres de nova construcció
Imprevistos
Resultes ordinàries .
Id. Emprèstit.

De

-.

diferible

-

J.t

De pagament
lmmedlo.t I
luexeusnble ni
temps de son

10,000
5,0CO
10,000
15,000
21,000
5,000
5,000

-

15,000
10,000

-

610,000
505,000
510,000
165,000
271 ,000
~05,000

55,000

-
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ESTADÍSTIQUES
COS DE VETERrNARIA MUNICIPAL
Rt':LACLQ Oil: LI!S S UBSTÀNCIES DtrCOMISSADKS DURANT EL MES o'AORIL PI! R ÉSSER NOCIVES
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EscorxaclordeSarrià

-

2

-

1

Mercat de Bestiar
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-

-

245 -

-

-

--

-

-

-

- - -- - _I - I'- 1
I

I

-

Estacions i

mo~tussaries

Districtes i ambulants.
Totals.

-

-

-

-

6

1--=
I 10 1 55

-

-

-

--

-

163

~~ 2~2

-

- -·

-' -

-

-

-

-

-

!2

-~

500 859 200 165'ó

;84 -!6 Sl

AVIB.A'll
I

-~

• -, -7

25

BOTIFARB.J!S

CAÇA

-¡-- ¡ -- -

8

-;- 2134

- ¡-

-

-

1

9

8

-

Ot

-

5

Mercats .

..
o

'ii

-

-

Mercat de Pell, Aviram i Fruites

!l

o

JO 554 -

Escorxador rle Sant Martí

5

o

Ot

-

10

e
e

o

Ot

., .g,
·¡
I

= =-=f

';

Escorxador de Porcs

1

"'a I :;..

E ..o

g
"'

i

VARIS

• ., I
1> 1

~ ---: --: s~d ~ ~.~-= - I-=·~

-

PEIX

I

nMTms

uMTIItS

~
u

~

1::1

PORQUi

CAnruu _

LT,ANER.

:sovt

BÈSTIES

DI!PI'NOI!~CII!S

LA SALUT

1\

21876 -

-

32 -

-

Sl

5~{8'" 5~C 22~48.200 165'

SUBSTÀNCI.ES
VÀRIES

DJiPgNOÈ!'iCIE5

- - ¡--

EscorxadM General

-

13662

Escorxador de Porcs.

-

1979

-

Escorxador de Sant Mart!

-

2365

-·

Escorxador de Sarrià.
Me reat de

Bc~ tlar.

172 -

-

~ -

I

-

=r==
2 800

Mercats

17 -

-

-

-

Mercat do Peix, Aviram i Fruites
~stucions

i mostassaries.

Districtes i ambulants
Totals.

5\lSO

-- -

8 0501

2-----

1- - - - - - -

19 -

-

-

-

I

S'han reconegut els segUents caps de bestiar: Boví, 10,6-lS; llaner, 150,490; cabriu, ! ,229; porqui, 6,527. Total, 148,694.

228

GASETA MUNICIPA L DE BARCELON A

COS DE VETERINÀ RIA MUNICIPAL

MORTALITAT

Bestiar bovl.
• llaner .
• cabdu.
porcí .
cavallí.
" )I
asinal.

Importacions i mortalitat animal ocorregudes durant
el mes d'abril de 1923.
'mPORTAClÓ

Bestiar bovl
» llaner .
,
cabriu .
~
porcl
Aviram
Conills. . .
Caça . . .
Ous (dotzenes)

10,648
150,490
1,229
6,527
166,297
28,576

45
554
58

14
146
4

Demés, s han presta/ els s egUe11ts serveis, relatius a
la inspecció de carns foranes:
Carn de porc .
Despulles . . . . . . .
Botifarres . . . . . . .

104,419

5,e80 quilos

1J232
1,508

))
»

Certificats d'origen amb el vist, 144.
Les carns s'han trobat totes en bon estat, així com
també s'han trobat conforme els certificats.

Ve consignada quasi tota la importació al consum
d'aquesta ciutat.

COMISSIO DE CEMENTIRIS
BNTRRRAMUNTS VERIFICATS EN ELS Cll:MENTIRIS D'AQUE!:>TA CIUTAT DURANT EL MES D'ABRIL Dit

-

CEMl!NTlRJS

ADULTS
BOIIliS

Sud-Oest .
Est
Sant Gervasi .
Sant Andreu
Sant Martf.
Sans.
Les Corts .
Horta

5

Totals.

NOIS

257
78
9
56
29

105
5
518

75
14

49
8

27
1
12

19

-

58

41

29
5

TOTAL DE SEXES
TOTAL
D'AVOR·
TAMENTS BARONS PBJolliii.BS

24
5

-10

4

2
172

NOI BS

NOIS

NOIES

o

I

25
115
5
540

AVORTAlllENTS

=

D0~"11S

251
72
18
55

.. . .

PÀRVULS

1925

-

19
-

I

-

1

6

1

1

50

59

89

712

-2

2
5

I

to t

526
86
2!
80
4
55
155

9

-

9

55
6

4

2136
86
15
75
1
58

146
4
649

TOTJ\L
GENERAL

665
178
04

174
5
77
505
12
1,450

INSTITUT MUNICIPAL DE DEMOGRAFIA
RELACIÓ DRLS POBRI!S RIIIPADRONATS EN EL SUSD IT INSTITUT DURANT RL MRS D'ABRIL DE

11

~
E.ristència { Famílies.

út:l mes anterior

Individua.

Alies { Famllies.
durant el mes Individus.

.
.

Families.
IndiVidus.

{

3
12
1-

Trasllats.

.{

Queden per
al mes segUen/

Famílies.
Individus.

f Famílies.
Individus.

-

1721
7029

DISTRICTES
TOT ALl>

v J "
V'> I vm
935
4629
4809
7025 ~ ~ ~ 5281 15312 . 2650

45
202
~

Bai.res.

I "'
~
u

1925

n

~

~

55
126

23
71

15
63

2
4

5
16

I

6

2

14

~

•x
x
686
16220
2966 I~ 65622

I~

17
61

25
104

2

2

19

7

-

69

23

2?8

82

154
561

-

41
176

423
1684

1
1

20
75

-- -- -- -- - - ---- - - --

-

1937
7145

- - - - - - -- - - - - - i-

-

-

955
3289

-

-

-

-

_ _ I_ _

584 4692
2263 15987

__-- ,___
-- --

-

755
2684

16625
67231

-

1551 4941
G565 15860

709

5070

1115
4530

~es 423 famUies donades d'alta durant el referit mes, es classüiquen : Barceloneses, 74; Calala.nes, 52; Valencianes, 81;
Murc1anes, II4; Aragoneses, 45; Baleàriques, 3;, Bètico-Extremeny os, 26; C~tellano-Lleoneses, 23; Gallegues, 1; Asturianes, 2; Vasco-Navarrea, x; Estrangeres, r.
Imp. Ca.a de Caritat

