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SESSIÓ DE L'AJUNTAMENT
Fou celebrada ahir, dia r.r d'agost, de segona convòcatòria, essent presidida per l'IHtre. Primer Tinent
d'Alcalde N'Enric J\Iaynés, assistint-hi els H·lustres
senyors Regidors R amon Olivella, Josep Tomàs, J oaqui.m Degollada, J osep Gabarró, Pere Domt-ncch, Enric
Anglada, Juli Marial, Víct.or :BJajot, Salvador llrcmon,
Josep Nouell, Lluís Bosch· Labrús, Xavier Tuscll, Fèlix
Roure, Martí .Matons, Agustí Escolà, Bartomeu Casajuana, Josep Barbey, J oaquím );'adal, Rafael Canales,
Francesc Tusquets, J. Josep Rocha, J oscp Capdevila,
Estanislau Duran, Josep Vilaseca, Josep Sabater, Miquel
}t.\uyent, Manuel Santatnaria, Josep Cararach, Atlloni
Sansalvador, Ignasi Navés, Valentí Iglésias, Eutic B. de
Qtúrós, Bonaventura Plaja, Martí Esteve, Lhús Massot,
Josep 'frius, Joan Bta. Viza, )Iarian Bordas, Ramon
Palau i Rafael Batlle.
Heu's ací els acords que es prengueren:

DESPATX OFICIAL
Assabentar-se dels segihmts oficis:
Un, de l'Alcaldia, donant compte dels afers resolts
per la Comissió de GoYern en junta del1 9 delmes proppassat, als quals hi ha prestat la seva conionnitat.
Un altre, del Govem civil, autoritzant la Corporació
nuuú cipal perquè pugui constntir els nínxols amb formigó eu n1assa en la fonna i coudicion~ que es preveuen
en el segii.ent dictamen dc la Jmüa provincial de Sanitat:
cQue no es vulnerarà l'esperit que informa la R. O. de
15 d'octubre de 1898, si es construeixen els nínxols
amb formigó hidràulic, la dossificació del qual no coutindrà més de 250 qgs. de ciment per metre cúbic de
formigó, o la seva equivalència en resistència i permeabilitat dc la fàbrica si s'utilitza cnlç hidràulica, per tal
que aquesta no es revesteixi de qualsevulla substància
que la fes absolutament impcnut>able.•
Un altre, del mateix Gon:rn, atorgant l 'exempció dc
subhasta demanada per aquest Ajuntament per executar obres de reparació a la màquina trepitjadora que ha
quedat inservible per al servei a què estava destinada.

Un altre, del propi Govern, concedint també exempció de subhasta per a la construcció de setanta cinc
armaris ructàl·lics per al personal destinat a la desinfecció.
De l'Excm. Sr. Alcalde, manüestant que ha,rent-se
d'absentar d'aquesta capital per un termini de Yuit
dies, durant la seva absència s'encattegarà accidentalment de l'Alcaldia l'll·ltre. Sr. Primer Tinent d'Alcalde
~'Enric i\Iaynés.
Del president de la Comissió executrra de la Cambra
Municipal de Lisboa, dc data z6 de juliol, dirigit a
l'Alcaldia, mru.:Jifestant qne la referida Comissió, assabentada del telegrama de condolença que li va dirigir
l'Excm. Sr. Alcalde, en nom de la Corporació municipal,
per la pèrdua del genial poeta portuguès Guerra J unqueiro, va acordar agrair la deferència del :\Iunicipi dc
Barcelona; i afegeix que, en compliment d'un deure,
trameté a la vídua de l'esmentat poeta les nobles paraules dc l'Alcalde d'aquesta ciutat.
-Aprovar un ofici dc 1'11-ltre. Sr. Tineut d'Alcalde
En M:u t í Matous, demanant un mes de llicència per
absentar-se d'aquesta ciutat.
-Donar l'aproyació a nu ofici del Tineut Alcalde
En Bonayentura Plaja, demanant, també, autorització
per absentar-se durant un mes.
-Donar la conioruútat a un ofici de l'Alcaldia, manüestanl. que havia di$posat que p er l a Co111pto.du ria
municipal es Jliurés a l'oficial primer del Negociat de
Pressupostos i Propietats Frederic Culí, la quantitat
cle 39 ' 25 ptes., perquè fes pagament a la Hisenda dels
drets reals corresponents a la liquidació per compra de
la casa n. 0 ro de la plaça d'Orfila, _propietat de Francesca Rodas.
-Aprovar un ofici de la Dclegació del Consell del
.Banc 1-Iü>pano Colonial, manifestant : «Que ha rebut un
ofici dc l'Alcaldia donant trasllat de l'acord dc la Comissió d'Hiscuda acceptant l'oferta que el Banc Colonial, com a resultat de les negociacions sostingudes amb
l'll·ltre. Sr. :\Iaynés, president de la referida Comissió,
Ya presentar a l'Excm. Ajuntament per fai de modernitzat· el ,;geut contracte de Tresoreria, introduínl-hi
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les modificacions que en el susdit ofici s'eÀ-prcssen, i
que es retrotregui a la data dc l'oferta del Banc lr1 liqtúdació dels interessos que ha de percebre aquest
Ajuntament. El Banc Hispano Colouial manifesta que,
de conformitat amb el que té o(ert anterionuent, i a
l'objecte de proporcionar millores econòmiques a aquesta
Corporació, ba condnRUt abonar un interès del 2 per 100
anual sobre el ròssec que l'Ajuntament tingui a la resen·a de Deutes i de l' r 1 _ per Ioo anual sobre el ròssec
del comptè general de Tresoreria$ superior a la quantitat que l'Ajuntament hagi disposat a la de crèdit,
significant, així match:, que encara que entén que la
liquidació d'aquests interessos havia de verificat-sc a
comptar des de la data que la Il·ltre. Comissió d'Hisenda
va acorc].ar acceptar l'oferta del Banc, anteposant
sempre els interessos generals d'aquesta Corporació mu·
nicipal als propis del Colonial, accepta la percepció dels
referits interessos.•
-Assabentar-se d'un ofici de la mateixa Delegació,
manifestant que, en acusar tebut de l'ofici de l'Alcaldia,
en el qual s'CÀ-pressa el desig que es procedeixi a la
venda de 5,500 a 6,ooo litols del .Deute municipal,
4 1/2per 100, des ue la dato. del referit ofici, r8 dcl proppassat mes, fins al ro dc l'ach1al, i fixant el tipus mínimwn de 77'25 per 100, sens perjudici de revisar-los
amb Ull preavís de <los dics si les circutnstàncies ho
exigissin, cucara que consideren el termini smnameut
limitat i el tipus mínimum assenyalat per a la venda
notòriament elevat, clonades les presents circwnstàncies
del mercat, procurarà el Banc, com sempre ho lla fet,
eu l'operació general dc venda d 'aquest valor, secundat
els propòsits d'aquesta Alcaldia.

COMISSió DE GOVERN
Concedir l'excedència que té demanada, per uu termini de dos anys i sis mesos, a l'agent d'arbitris Joaquim
Pubill i Ribes.
-Incoar els expeçlients de jubilació que demanen
cls guàrdies urbans Andreu Sarranz i Esner i Antoni
Vidal i Penalba.
- Jubilar l'auxiliar d 'Impostos Pere Pont i Creus,
amb l'haver passiu anual de 3,225 ptes.
-Informar, en el sentit detenninat pel director
general dels Serveis tècnics municipals, els projectes
presentats per la Companyia del Gran Metropolità de
Barcelona, relatius a l'cmplaçarneut de l'estació de la
plaça d'Urquinaoua i a l'accés a l'estació de la Fontana, tramèsos a informe d'aquest Ajuntament per la
Segona Divisió de ferrocarrils.

COMISSió CENTR.-\L
Adaptar, al cap. 2. •, art. 2. •, part. 1.:. del vigent
Pressupost, els guàrdies urbans de l'e..-ctingit Ajuntament de Sarrià, Siri Daura i Esteve, Joau Domèuech
i :V!arra i J oau Calmat i ,1 rgclit, quedant amortitzades
aquestes places en la relació del personal d'aquell Ajtuttament, detenuinaua en el cap. g.è, art. 7.è, part. 14.a
del Pressupost 'igent.
- Apro>ar els següents comptes:
De la Societat General d'.'Ügües de Barcelona, referent a l'aigua conswuida en les fonts públiques de l'In-
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terior i eu altres serveis, durant el mes de febrer darrer,
d'import 20,221 '36 ptea., i un altre, pel mateix cou cep lc,
tlurant el mes de març proppassat, d'import 18,852'38
pessetes.
De la societat I,ebou i C.&, referent al sen•ei d'eullumenatge per gas en les zones de l'Interior, dependències
i pobles agregats, durant el mes de març darrer, d'import rz,78.j.'73 ptes.
De la Companyia Barcelonesa rl'Electricitat, relatiu
al senei d'enllume.uatge públic de l'Interior i dependències, durant el mes de març darrer, d'import 65,661 '24
pessetes, i un altre, pet imposto¡¡ i recàrrecs corresponents al compte anterior, d'import rr,442'6r ptcs.
De l'Electricista Catalana, un, referent al servei de
conservació de la xarxa dc la lluminària pública provisional durant cl mes de feb;:er darrer, d'import 45,239'59
pessetes; un altre, pcl mateix concepte, durant el mes
de març ptoppassat, d'import 45,003'94 ptes.; utl altre,
pel propi concepte, relatiu al serrei ordinari, durant el
mes de març darrer, d'import r8,¡r8'46 ptes.; un altre,
de 9,024'14 ptes., pel servei d'encendre i apagar i efectuar la reposició dc carbons dels llums a diverses dependències, durant el mateix mes de març; uu altre,
per a l'ampliació dc quaranta duc llums de l'eullumenatge públic provisional, cotresponent al mes de dcsembre darrer, d'import 12, t4r'9o ptes.; un altre, per
trasllat de materials de l'enllumeuatge públic, durant
el mes de maig darrer, d'import 636'55 ptes.; un altre,
per reposició del susdit material, durant el mateix mes,
d'import 6,Hr'o5 ptes.; uu altre, per materials i jomals
inYertits en l'alineació de pals i canalobres durant el
mes de gener darrer, d 'import 503'85 ptes.; uu altre,
per reposició i trasllat de repeus, durant l'esmentat
mes, d'import 149'95 pt.es.; i uu altre, per canvi d'un
pal al Parc i reposició i instal·lació de l'enllumenatge
públic a la carretera del Mo.n-ot, la suma del qual ascendeL~ a 367'6o ptes.
- Concedir dos mesos de llicència sense sou a l'escrivent Josep :Martínez i Santacruz.
- Demanar e..~empció de subhasta per poder adquirir
cavalls amb destinació a la Guàrdia Urbana, i uua Yolta
tinguda, procedir a l'esmentada adquisició per mitjà de
concurs; delegant p er realitzar-lo eLo:; ll·ltres. Srs. Nadal,
Quirós, Navés i l'Excm. Alcalde.

COMISSió D'HISENDA
Concedir 50,ooo ptes. per a les despeses de la. cam·
panya antipalúdica de l'actual exercici.
- Abonar, al FèuLx d'Aigües Potables, la quantitat
de 6o ptes. que com a dividend passiu correspon a
l'Ajuntament durant el present semestre per a les ducs
plomes d' aigua que li pertanyen.
-·Lliurar 230'75 ptes. a la Majordomia municipal,
que és la quantitat a què ascendeixen els dos comptes
a favor de la Hisenda de l'F,stat sobre els pagan1ents
que aquella oficina ha efectuat durant l'any !922-23.
- Aprovar els comptes d'honorruis presentats pel
lletrat Joan RoseU, reia Uus als recursos contenciosoe.dministratius contra hi R.. O. del 1\oliniste.ri de la Governació sobre l'arbitri de cotxes de plaça, d'in1port
1,150 ptes., i contra la Catalana de Gas i Electricitat,
sobre el pagament de drets de consums del gel a la
fàbrica, que importa 1,350 ptes.
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-Donar l'aprovació ol compte de 44'75 ptes. del
notari Isidre Lapuentc i Saez, per còpia d'una csetiptma de poders atorgann a favor d'En Fredetic de Blanco
per cobrar quantitats que l'l~stat deu a l'Ajuutnment.
-Pagar, a la Mutual Franco-Espanyola, la suma
dc 200'1o ptes., import dc la prima d'un any, des del
29 de 1naig darrer, pel segur d'incendis de div~rsos
edificis de Srurià, segons tcttia contractat l'Ajuntament
d'aquell ex-poble.
-Posar la quantitat de r,soo ptes. a disposició de
J'eucanegat de la Majordomia, Manuel Aymà, perqul!
faci el pagament de paper scgellat i altres despeses que
ocasioni la tramitació d'expedients de la Secció d'I-Iisenda.
-Aprovar els comptes següents : Per l'aigua conswnida en l'Escorxador de Les Corts de Sarrià durant
els mesos de maig, juny, setembre i desembre de r8g&
i març i juny de r8gg, d'import 424'ro ptes.; per l'aigua
consumida per les religioses de Sant Vicens de Paül
d'Hostafraucs, des del 31 dc ~arç al 31 de setembre
de r895 i des del 31 de gener al 31 de març de 1899,
d'import no ptes.; per l'aigua consumida en els Escorxadors de Sru1s, durant els mesos de gener, febrer i
mo.rç de 1898, d'import 50'25 ptes.; per l'aigua consumida en l'Escorxador dc porcs, durant el mes de març
de 1894 i els d'agost, octubre i novembre dc x899, i
en l'Escorxador general en el mes d'abril de 1897, d'import 3,r8r'75 ptes.; i per l'aigua consumida en les fonts
públiques de l'interior <l'Horta, des del mes de juny
a setembre de 1903, d'import 339'95 ptes. La quantitat
total d'aquests comptes importa 4, 106'5optes., reduint-se
a 3,293'25 per haver acceptat l'esmentada Companyia la
rebaixa d'un 20 per xoo del seu crèdit.
- Retomar, a En Josep Foruet, la quantitat dc
102 ptes., la qual abonà dc lUés en concepte de l'arbitri
corresponent a un rètol iustal·lat a la casa 11. 0 264 del
carrer de· Salmeron.
- Anul·lar un taló d'import 48 ptes., i dos .més
de 70 cada un, estès, ci primer, a nom de Lluís Batlle,
per un rètol provisional coHocat a la casa n. xo dc
la Rambla de Catalunya, i els altres dos, a nom de la
Companyia dels Camins de Ferro' del Nord, referents
als aparells de soldadura autògena que té instaHats
als seus tallers.
- Legalitzar, a favor del Reial Círcol Artístic, la
parada de tres cotxes i un automòbil, al servei e,.-.¡;clusiu
dels socis, instal·lada a la Rambla dels Estudis, clavant
el referit Cftcol.
- Concedir les següents autoritzacions : A la raó
social Impex, S. A., per establir, a la plaça d'Espanya,
el ptmt de parada de tres òmnibus-automòbils destinats
al transport de viatgers entre Gavà, Viladccaus, Sant
Climent, Hospitalet i Barcelona; a Jaume Parés, per
establir, a la susdita plaça, un ptmt de parada de dos
automòbils destinats al transport de viatgers entre el
Prat de Llobregat i Barcelona; a Casimir Ptúg, per establir, a la mateixa plaça, tm punt de parada de ires
automòbils destinats al transport de viatgers entre Sant
Boi de Llobregaj. i Barcelona; a Pere Brnacb, pe1 establir, a la pròpia plaça, uu punt dc parada d'un automòbil
per al transport dc viatgers entre Gavà i Barcelona; a
Lluís Pouet, director del restaurant La Rabassada, per
establir, a 1a plaça de Catalunya, entre el bar La l,lunn
i el cafè Grau Palau, un punt de parada de dos òmnibusautomòbils destinats al transport de viatgers fins a La
0
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Rabassada., al preu dc 3 ptes. el seient a l'anada, i 2
a la tornada, essent In prestació del servei des dc les
nolt de la nit fins a les tres de la matinada.
- Efectun les següents baixes en els padrons corresponents : I.a motocicleta n. o 512, propietat de Francesc Pérez d'Oiaguer-Fcliu, des del 31 de març de l92o,
i auuHar-li els talons, d'import r2o ptes.; l'automòbil
B-3061, de propietat d'Enric Calpe, i retornar-li la
quantitat de 486'05 ptE's., import de la quota corresponent al mes d'abdl de les quantitats abonades en
concepte d'impost i arbibi del referit carruatge; l'automòbil B-3106, de propietat de Pau Fernandez, i auullar·li els càrrecs posteriors a la data de 31: de desembre
de 1921; l'automòbil H-8527, propietatd'Enrica Mestres,
a comptar des del 30 dc juny de 1922, i anul-lar-li els
talo:1s estesos amb posterioritat a la susdita data; la
motocicleta 11. 1059, inscrita a nom de Joan Pedret,
des del 31 de juliol de 1921, anuHar-li els càrrecs
corresponents als exercicis 1921-22 i 1922-23, i estendreli u un de nou per les quotes dels mesos d'abril a juliol
de 1921.
- Aprovar la inversió donada per la Majordomia
municipal a les quantitats de 302 i 230 ptes. que se li
varen lliurar per satisfer a la Mancomttn.it.'lt de Ca.talllllya els drets de consttllcció d'una oficina recaptadora
a la carretera de Cornellà a Fogàs de Totdera, i una
altra a la carretera de Gràcia a l\fat1resa.
-Retornar, a Eu Guzmñ :.\Iartín, el dipòsit dc I,ooo
pessetes que té constittül a la Depositaria municipal en
garantia de la formalització del contracte d'aucndamenl
del qtúosc destinat a la Yenda de diaris instal-lat a Ja
Rambla de Canaletes, davant l'Hotel Continental.
-Declarar exceptuades del pagament de l'arbitri, cu
concepte d'anuncis, la inscripció •Teléfonos• consignada
en un rètol lluminós col·locat a la Central de Telèfons,
instaHada a la casa u. 8 l i i l3 del carrer d'Avinyó;
i les de «Teléfonos y Couferenciast existent a la sucursal
establerta a la casa n. 0 7 dc la plaça de Catalunya, i
anuHar els talons n. 8 2787 i II77 r de l'exercici 1921-22,
els quals seran substituïts per nu de nou ajustats a la
revisió practicada en virtut de la petició feta per la
Companyia Peninsular dc Telèfons.
-Desestimar les següents instàncies : Una, de Rosa
Grau i Castellà, vídua d'Al var Esquerdo i Esquerdo,
demanant qne les quotes dc 13,II6'.¡.o i ro,750'25 ptcs.
que en concepte de plus vàlua, per a la transmissió dc
domini a favor seu i de Hms fills, de dos imlllobles
situats al caner del Bntc, xamfrà amb el de Provença,
0
11. 245, que li hau estat liquidades per l'Administració
municipal, li siguin rectificades, no rebassant les quantitats de 3,512'92 i 5.S;¡o'18 ptes., respectivament, per
ésser les _pagades a la Hisenda de l'Estat eu concepte
de drets reals per a la susdita transmissió; una altra,
de Ricard Ruiz i Santomà, sol·licitant que les quotes
de 1 ,875'25 i 1,868 ptes. que en concepte del referit
arbitri per a la trausmissió de domini dels immobles
situats als caners de Sant Frederic i Sant Frederic i
Mercè, li siguin rectificades, no rebassaut la quantitat
de 120 i go ples., respectivament, que són les pngacles
n la Hisenda de l'Estnt per drets reals; una altra, d'Ermengola Ferreri i Portabclln, demanant que la quola.
de 1, 290 ptes. que en concepte de plus vàlua per a. la
transmissió de domini de l'immoble n. 0 ïi del carrer de
la Creu dels Molers, li sigui rectificada, no rebassant la
quantitat de 562'95 ptes., que és la pagada a la Hisenda
0
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de l'Estat en concepte de drets reals, i una altra, de la al local que ocupava la Comissió de Coló1úes Escolar::;,
mateb.:a senyora, pel propi concepte, amb rcfer~ucia a i actualment la Comissió dc Cou1pres.
-Donar la confonnitat a la certificació i relació
la casa n. s 105 i 107 del carrer de Verdi. a fi que la quota
dels treballs realitza lc; per En J óan Cortiuas,
valorada
de 3,283'88 ptcs. no li sigui rabassada de la dc 1,296,
del fenn de lo. carretern. dc l'Hil'o.rranjument
a
per
de
altra,
una
que és la que té pagada a la ITI~enda;
Na Teresa Piera, impugnant la quantia dc la quota pòdrom, d'import 9,999'25 ptes.
-Procedir a les obres d'nrranja1uent del terrat,
de 1,581'59 ptes., que li fou liquidada en concepte de
i transformació del sostren10rt eu pis cle les
coronisa
de
porció
d'una
plus vàlua per la venda a favor seu
destinant-hi la consignació de
Consistorials,
Cases
altra,
una
Tapiró;
Pintor
del
carrer
al
situada
terreny
per a tal objecte al Pressupost;
figura
que
ptes.
de J oau Serra i Cardona, impugnant la quota de 668'25 rso,ooo
a l'Excm. Sr. Goversubhasta
de
exempció
demanar
pessetes que li fou liquidada per la venda al seu favox
que la Comissió
obtinguda,
aquesta
cop
tm
i
civil;
nador
d'En
altra,
una
d'Elllia;
caner
al
situat
d'un solar
Josep Passé i Royo, demauaut la rectificació de la de Foment, d'acord amb la Direcció general dels Serveis
liquidació de les quotes de 287'78 ptes. que, en concepte tècnics, resolgui el procediment que cre.gui més oportú
de plus vàlua per transmissió mortis causa, ha d'abonar per portar a. terme els referits treballs.
-Atesa la demanda d'En Sixte Campo i Redondo,
per l'immoble n. 0 54 del carrer del Bogatell.
per insta!· lar gratuïtament durant m1 mes,
autoritzar-lo
-Accedint a la demauda dels germans Josep i
del dipòsit d'aigua I,a Trinitat,
d'aforament
sala
la
a
l'arbitri
de
Josep O. Salom i sletzger, declarar exempta
de plus vàlua la transmissió hereditària, feta a llur un aparell •Paterson~. a l'objecte de realitzar proves
favor, d\ma porció de terreny que confina amb el dJesterilització de l'aigua c!c Montcada.
- Desestimar la instància presentada per En DoTorrent del Frare Blanc i el carret de .M:otagas.
Llovcras i Snñol i altres propietaris i veïns de la
mènec
Avilés,
August
municipals
funcionaris
als
-Abonar,
J oau Badia, Francesc San martí i Joaquim Bartomeus, barriada de can Verdura del districte IX, en la qual
les despeses de tramvies que els ha ocasionat els serveis soJ.licitcn la iustaUació d'una font al caner de Sant
dc comprovació de propietaris de solars i alttcs finques Josep, cantonada al Passeig de Maragall. per tal com,
urbanes per a l'Administració dels arbitris de solars, segons infonue de la Secció facultativa municipal, la
plus vàlua i millores, verificats durant els mesos d'abril, Societat General d'lligües dc Barcelona no té canalitmaig i jlmy darrers, d'import go, ro4'8o, g6 i 95 ptes., zada aquella baniada ui es troba disposada a fer-ho.
- Acredir a la demanda de Na Josepa Vj]ar, matrespect.ivamen t.
-Reintegrar, a En Francesc Pernandez i Valdés, quesa vídua de Julià, perquè li sigui subministrada,
la quantitat de 2,432'18 ptes. que va abonar indeguda- mitjançant una clau d'afora111ent i a la major elevació,
ment, en concepte d'arbitri sobre solars, corresponent una ploma d'aigua provinent del manantial de Mont0
al situat en el n. 0 267 bis C de l'illa 87 bis del districte VI. cada que forneix la casa dc la seva propietat, n. 5 del
caner de l'Arc de Sant Ramon del Call; inscriure, a uom
de la recurrent, l'esmentada ploma d'aigua en el Registre municipal de propietaris, la qual ploma hi figura
COMISSió DE FOMENT
anotada a favor d'En ~rumcl Comas, haveuu d'abonar
drets i arbitris corresponents.
els
nou
de
provisió
la
a
per
concurs
Celebrar públic
- Accedir, també, a la petició formulada per Na
cànecs d'escrivents mecanògrafs, vuit per a les oficines
facultatives de la Direcció general dels Serveis tècuics Dolors Gustà i Estrell, perquè la ploma d'aigua de
0
i una per a la Secció de Foment; designant, per constituir Montcada que forneix la casa n. 5 del caner dels Banys
el Tribunal, els ll·ltres. Srs. Xavier Tusell, Josep Nonell, Nous, li sigui subministrada per clau d'aforament, i a la
Estanislau Dnran, )n1i Marial, Marian Bordas, Josep mateixa altura que actualment la rep, i mscriurc-la
al seu nom en el Registre municipal de propietaris, la
Cararach i Agustí Escolà.
nom de N'Antoni Rovira, en
qual hi figura anotada
Tusell,
Sr.
l'll·ltre.
per
signada
esmena,
w1a
S'aprova
en el sentit de fixar, com a tennini per a la presentació concepte- de nupropietari, i en el de la recunent com a
usufroch1ària, havent d'abonar els arbitris i drets
d'instàncies, el dia 18 del oonent mes.
oportuns.
del
autor
l'arquitecte
per
fets
plans
- Apro,·ar els
-Concedir, a En Gonçal Arnús i Pall~s. el penu1s
Palau dc Belles Arts N'August Font, per a les obres de
la seva reforma, referents a la decoració del vestlbol, que demana per aprofitar la major elevació de dues
escales i sales del Mu¡¡eu, les quals importen 998,5o2'o2 plomes i mitja d'aigua, provinents del ma.nantio.l de
pessetes; sol·licitar de l'Excm. Sr. Governador civil Montco.dn, que forneixen la casa de la seva propietat,
0
l'exempció de subhasta i concurs, i w1a vegada obtingnda n. 40 del carrer dels Escudellers i 11.8 I, 2 i 3 del Pas·
iHustres
del Rellotge; inscriure-les a nom del peticionari
els
satge
designant
aquesta, adjudicar les obres;
Srs. Juli ~[arial i Estanislau Duran per intervetúr en les en el Registre municipal de propietaris, les quals consten
anotades a favor de N'Evarist Arnús, havent d'abonnr
petites incidències que puguin ocóner.
S'aprova nua esmena, sis..rnada per l'll·ltre. Sr. San- els drets i arbitris corresponents.
- Adqlúrir, dels Srs. Filomena, A1ma, ~nrica i I,lnfs
tamaria, interessant que únicament se sol·liciti del
Govern civil la declaració d'exempció de subhasta, però Reig i Lluís Centieri, pel preu global ,de 27,ooo pte.S.,
no la de concurs, subjectant-se per a aquest a les regles la casa n. 0 () del carrer dc Rovira de Trias, la qnal cortqne disposa la Instrucció per a la contractació de ser- fina amb les Escoles construïdes al Parc del Guinardó,
incloent en la venda els terrenys anexos, d'una exveis provincials i mw1icipals.
-Aprovar el compte de la casa Successors d'Andreu tensió superficial aproximada de 566 m2, i demanar,
A. Bis i C.~. d'import 238'56 ptes., pel proveïment de de l'Excm. Sr. Go,·ernador civil, la corresponent exempvidres, durant el mes de gener de 1919, amb destínació ció dc subhasta i concurs.
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-Aprovar l'acta dc la subhasta que va tenir lloc
el dia 16 del mes de juliol proppassat, relativa a les
obres d'empedrament dels carrers de l'Església i de les
Borges, convertint eu definitiva l'adjudicació provisional
feta a favor de la companyia Construt'cions i Paviments, S. A., per la quantitat de 28,057'46 ptes.
-Posar a disposició de l'Alcaldia la suma de .r,8go
pessetes amb destinació al desmuntatge de la carrosseria
coberta de l'automòbil Renault, de la Comissió de Foment, i per fer-ne una altra de nova, d,e forma torpedo,
així com practicar cl seu repintat.
-Abonar, o. Pau Turuguet i Francesc Solet, encarregats de la brigada de Parcs públic$ i arbrats, la qurullitat dc 234 ptcs. a cada un d'ells, com a amciJi per
sortides als afores de la ciutat, segons acord de 30 de
maig de 1920.
-Donar l'aprovació al projecte per a la construcció
d'un petit estany a l'entorn del grup escultòric I,a
Cigonya i la Gtúneu, anomenat ~Pont de la Cigonya~.
existent al Parc de la Ciutadella; encarregant l'execució
dels treballs al contractista de la conservació d'arbrats
i jardh1s.
- Aprovar el projecte per a treure a subhasta la
construcció del nou balcó principal de la Tinència d'Alcaldia clcl districte VIII, sots el tipus de IO,I33'77 ptcs.,
designant per assistir a l'acte, en representació de l'Ajuntament, l'IHtre. Sr. Josep KonelL i per substituir-lo,
en el cas d'absència o malaltia, l'll·Itre. Sr. Agustí
Escolà.
-Acceptar la cessió gratuïta .de terreny oferta per
N'Emili Sardà i Casas, en nom i representació de la
seva esposa Anna Pujadas, propietària de la casa n. 0 46
del carrer de Ja Maladetta, per a la regularització de
les alineacions d'aquest, mitjançant que l'Ajuntament
construeixi, a la línia de façana, una paret de contenció
runb porta de sortida a l'esmentat cau:er, i facultar
l'Excm. St. Alcalde per a l'atorgacló de la: conesponent
escriptura pública, posant a la seva disposició 1:;~. quantitat dc r,2oo ptes. per a les obr~ de referència.
-Tenir, a J. Segarra i Montfort, per desistit del
permís relatiu a la pràctica d'obres a la façana .del
carrer de Bigay, cantonada amb el de Sant Delfí, consistent en descegar una obertura, modificar-ne quatre
i arrebossar l'esmentada façana, les quals obres no
s'han realitzat.
-Tenir, també, a N'Antoni Carreño, per desistit
del peroris referent a la construcció d'una casa de baixos
en un solar del carrer F de la barriada de can Ta.'Conera (Horta).
- Efectuar les següents ordenacions : A En Joan
Ribas, perquè suspengui el funcionament d'un fogó amh
caldera oberta que sense pennís i mancat de xemeneia
té insta¡.¡al als soterranis de la casa n. 0 228 del carrer
de Córscga, i en el cas de persistir en la seva instal·lació,
que col·loquí la XenJeneía en la forma que determinen
les Ordenances municipals, soHicitant~ne la legalització
corresponent; a N'Enric del Pozo, perquè, en el tennit1i
de quinze dies, aixequi la xemeneia corresponent al
fogó amb caldera oberta que té instal·lat a la casa
n. 0 164. del carrer del Rosselló, fins a assolir l'altura
prcviugudo. en l'art. 729 d'aquelles Ordenances, i a
Ran1on Comas, perquè, en el termini de trenta dies,
derrueixi les quatre llabitacions que sense pemús i amb
infracció de les pròpies Ordenances ha construït en un
solar del carrer de Puerto Prlncipe, proper al d'Estévanez.

•

COMISSIO DE CULTURA
Xo accedir a la sol·licitud del copista dels Tallers de
Vilajoana August Pons, perquè se li concedeL·d uua
pròrroga de quatre mesos.
-Adaptar, al càrrec de professor de xirimia tenor,
amb categoria de principal, a Albert Martí i Galceran,
des del dia en què va pendie possesSió del càrrec.
-Nomenar, amb caràcter mterí, professor de saxofon
soprano de segona, a Antoni Anguera, abonant-li els
havet·s corresponents a l'esmentat càrrec durant el
temps qtte ha prestat els seus serveis a la Banda municipal en substitució del professor jubilat J oa.r¡. Pascual.
-Aprovar les factures justificades que formula la
directora dc l'Escola d'Adultes instal·!aaa a la casa
0
11. IO del carrer de- Comas, amb referència a la inversió'
de 200 ptes. que, per despeses de material durant el
curs 1922-23, li foren lliurades; de la ~1ajordomia municipal, relatives a Ja inversió de 500 ptes. per a atendre
a les despeses de trasllat de l'Arxiu Històric; de Ja mateixa :\fajordomia, respecte a la inversió de I,5oo ptes.
per a atendre a les despeses de trasllat d'estres de la
Banda municipal, i de la pròpia )lajordomía, relatiyes
a la in,·crsió de 1,264 ptes. amb destinació a despeses
menors d'aquesta Comissió.
- Concedir una subvenció de 200 ptes. per als Jocs
Florals que organitza la rensta Catalrmya Litcrúria.
-Aprovar el pla referent a l'organització de l'ensenyança musical de les Escoles primàries que depenen
de l'Ajuntament i destinar-hi la quantitat de Io,ooo ptes.
-Posar 'a disposició de l'Alcaldia la quantitat de
77,500 ptcs. que figuren en el Pressupost, part. 15, article z.n, cap . .¡.t, i, així mateix, el ro.manent de I6,103 ptes.
dc la part. 292 de l'art. 6.~. cap. g.ê del Pressupost
extraordinari de 1918, per a les despeses que ocasionin
els banys de mar d'escolars pobres i _les colònies de
curació marítima organitzades per la Comissió de Cultura.
S'aprova una esmena, perquè en lloc de dir part. 292
de l'art. 6.c!, cap. 9.<!, diguí cap. 4.t, art. 3.r, part. 5·"'·
- Abouar, als autors del projecte premiat del Teatre
de la Cintat, Srs. I.Iuis Girona i Cuyàs i Climent ~faynés
i Gaspar, la quantitat de 55,000 ptes. a compte del
premi que es va fixar en les bases del concurs aprovades
en Consistori de 3 de març de 1920, per parts iguals, i
abonar, igualment, la indemització fixada en les mateixes
bases als autors dels anteptojectes admesos al segon
grau del concurs, de la següent manera : ¡,ooo ptes.,
per pat ts iguals, als Srs. Antoni i Ramon Puig i Gairalt;
7,000 més, i també per parts iguals, als Srs. Ezequiel
Porcel i Joaquim Yilaseca, i altres 7,ooo, repartides de
la pròpia ma.Jiera, als Srs. Josep >L" J ordan í Melcior
~faria!.

- Aprovar els comptes presentats per la raó social
Construccions Oliva i Mallol, que figuren en el dictrunen,
per bé com apareixen degudament confonnats i es
troben inclosos eu les relacions formulades per la Comptaduria ·per comptes sense consiguació i aprovats en
sessió de 26 de març darrer.

COMISSió D'EIXAMPLA
/

Anwlciar al públic la celebració d'un nou concurs,
per un tennini de trenta dies, per cultivar, mitjançant
concessió adminístratiYa a precari, els horts de la finca
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municipal anomenada •La Satali~. situada a :.\Iontjuic,
- rrevenir a Na Carolina Boada que, per concedir-li
donant-sc per presentats i amb caràcter preferent els el permís que demana per construir una casa en Wl
que vareu concórrer al primer.
solar situat als carrers de Robreño i Cabrinetti, afectat
-Concedir pennís, a En Santiago Riera, per cous- per la nova Unia del carrer ]' i prolongació del de Llantruir un cobert provisional, amb façana al carrer del sà, abans dc tot ha de formalitzar, en escriptura pública
:.\farquès del Dnero, cantonada amb el de Tamarit; ente- inscrita en el Registre de la Propietat, la seva renúncia
uent-se que s'atorga a precari i per durant el beneplàcit a qualse,ulla iudcmuització per a les obres, des d'ara
dc l'Ajuntament, i amb l'obligació, per part de l'iuteres- i per a quan arribi el cas de l'expropiació o cessió del
sat, de procedir al seu enderroc quan ho mani la Cor- terrl'ny vial per tnl de donar lloc a l'esmentada prolouporació mtuiicipal. i ordenar al referit senyor que, una gació, i tma vegada efectuat el que se li preYeu, expevegada constnüt. el cobert, procedeixi a derruir la paret dir-li per l'Alcaldia el permís sol· licitat.
que tanca l'espai destillat a pòrtics, del car1er del ~·rar-Procedir, pel contractista dc les obres de COllSquè~ del Duero.
trucció dc la claveguera dels carrers de Diputació,
- Atorgar pemlis, a Eu Carles Sanllehy, per ocupat, Borrell, iliftllòrca i altres, sots el pressupost de 5,300
n precari, fills el 31 de desembre del present any, m1 pessetes, a l'obcrtnru d'tma rasa per desviar una antiga.
tlos de tci·rcuy' de 8 m., el qual coñfina amb el que ha ¡·u'ina de conducció d'aigua al carrer de Borrell, entre
de construir se una casa, situat al carrer a~ la França, els de Consell de Cent i Aragó, que priva la construcció
cantonada amb el de Fontova, amb l'obligació de dei- de la claveguera en el r~ferit trajecte, i posar a disxar-lo llime, sense requeriment de cap classe.
posició de l'Alcaldia la quantitat de I,6oo ptes. perquè
·- Ordemu a En Domènec Ferre.: que, eu el termini la Secció facultativa corresponent pugui adquirir x6o m.
màxim de Yuit. dies, procedeixi a l'apuntalament i re- dc tub de cer asfaltat, de xo cm. de diàmetre, per. tal
paració dc la paret didsòria de les cases n. 0 59, de pro- de subst.itttir aquella canalització.
pietat. dc ht Companyia Comercial \Ym. H. r.fulleri-Atorgar la baixa, des de x.r de juliol darrer, del
co, S. A., i la de Ja seva propietat, n. o 61, per ht! de fer recàuec del 4 per 100 que ban vingut satisfent durant
desaparèixer cl seu estat rui'nós.
mes de vint-i-cinc anys per la casa n. 0 35, abans 91 del
-:.\fanar, al director general dels Sen·eis tècnics,
Passeig de Gràcia, inscrita al Registre fiscal amb el
que pr<lCCdcLxi a l'assenyalament, sobre els plans pro- n. 0 6171, a nom d'Albert Lleó i .Morera; des del r.r
eluïts, de les alineacions oficials dels carrers de Pere IV, d'abril darr.~r. per la finca n. 0 37, abans 93 i 95 del
Lope de Vega, Ali-Bey i )l'avas de Tolosa, en virtut Passeig de Gràcia, inscrita amb el u. 0 6.172, a nom
dc la demanda de Felip Ricart, marquès de Santa de Rau10u Mulleras; des de la mateixa data, per la
Elisabet, feta en nom propi i en el dels copropietaris casa n. 0 106, abaus 138, del carrer de Girona, inscrita
dels tcmmys en aquells emplaçats.
a uout d'Augelina Esqtúrol; des de la pròpia data, la
-Manar a En Daniel Perca que, en el tennini de finca n. 0 574, abans 196, del carrer de les Corts Cata,·uit dies, procedeixi al dernüment d'lma barraca que lancs, inscrita amb el n. 0 3171, a nom de Josep M."
ba constnüt. <41 un solar afectat per terreny vial, a l'ujadas; la casa 11.0 240, abans 66, ·d el carrer de Rosl'~ncreuamcnt dels carrers de 'f;'atis, Entença i Gran
selló, inscrita amb el u. 0 771, a uom de Lucüa M." RouVia P del pla dc modificacions de Les Corts.
lieau i altres; la casa. n. o 242, a baus 168, del carrer de
-Imposat, sense perjudici del que se li té manat, Rosselló.' inscrita amb el n. 0 747, a nom de Josepa
a En J OSE'p Oliva i ::VInllol, una mnlta ele 50 ptes., eu
J guet; la casa u. s 74 i 7s, abans 72 i 78; del carter de
concepte d~ pena per no ltaver practicat en el cobert Sicília, iuscrita amb êl n. 0 g664, a nom d'Enric lsern;
~dificaí en el carrer de Meridiana, -n. 0 62, xamfrà amb
la casa n. 0 78, abans 106, del carrer de la Creu Coberta,
el de Padilla, les obres necessàries perquè quedin els inscrita amb el n. 0 3-lA7• a nom de i.\Iaria Guardiola;
patis en la forma assenyalada en els plans del permís,
la casa u. o r6, abans 20, del carrer de Viladamat,
o bé construir al sostre dels baixos una claraboia equi- • inscrita amb els u.• 10366 i 10367, a nom de _M anuel
valent a la su¡>erfície de pati que determina l'art. 154- . Huerta; i qut> es comuniqui al delegat d'Hisenda per.
de les Ordenances mwticipals.
'
què procedeixi a anotar les esmentades baixes i ac- Imposar, també, a En Blai Som'bas, una multa ceptar la cessió o renúucia que fan els mteressats a
de 50 ptes., per no haver compliwentatl'ordre que se li favor de l'Ajuntament de les quantitats àbonades per
,.a donar perquè p1occdis a l'enderrocameut d'wtes l'C}.."'Pressat recàrrec, que excedeixin del periode de
casetes construïdes en un solar enclavat als carrérs de vint-i-cinc anys.
Sant Fructuós i Amposta.
-Denegar els següents permis9s :A Antoni Soriano,
per construir tres edilicis al catrer del Camp Florit,
COMISSió DE CEMENTIRIS
degut a ocupar, Ics esmentades construccions, terreny
destinat a via pública; a Andreu Fontdevila i Josepa
Adquirir del Sr. A. Casajoaua Pfeiffer, representant
Bosch, per construir un edifici al carrer prolongació de la casa Ford, un cotxe d'aquesta marca, pel preu
del dc Lope de Vega, que ocupa t~bé terreny,destinat de 6,X75 ptes.
a via pública; a Antoni Esteban, per construir, a precari,
-Aprovar el quadre de nu.meració d'un grup de
nua casa de baixos i tm cobert posterior al carrer del columbaris model 13, 11. 8 625 al 69o, ambdós inclusiu,
Guinard6, per tal com les esmentades coustruccious situats a la via de Sant J o,rdi, agn1pament setè del
vénen afectades per la prolongació del carrer del Triomf; Cementiri del SO. ·
a Ambrosi Ibaüe~. per construir, a précari, ~1s baixos
- Douar l'aprovació al pla d'emplaçament del solar
a l'interior d'un terreny d'tul passatge situat al costat arc-cova 11.0 r bis de la via de Sant Jaume, agrupació
del Cen1entiri de l'Est, el qual està afectat per l'obertura 'desena del Ccwenliri del SO., i concedir als consorts
del Passeig de Calvell.
Ft>liu Coll i Corominas i Concepció 1\lfiralda i Capdet el
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dret funerari sobre el referit arc-cm-a, d'extensió superficial 10'73 m 1, mitjançant el pagament de 4r46o'99 ptes.,
i 25 més per a la carta. de concessió.

sota la seva custòdia tot el padró de Sarrià en el local
que ocuparà la Tinència d'Alcaldia del nou districte III,
i tot el padró de Sant Gervasi en el local de les ex Cases
Cousistorials de Sant Gervasi. = Els Secretaris dels
nous districtes IV, V i VI tindran, respectivament, al
C01IISSIÓ DE CO}IPRES
seu càrrec el padró dels antics districtes IV, V i VI en
els locals que ocupaven les respectives Tinències d'AlPosar, a disposició de l'Alcaldia, la quantitat de caldia dels anteriors districtes IV, V i VI. = El Secretari
1,750 ptcs., atorgada cu Consistori de 28 de febrer del nou clistricte VII tindrà sota la seva custòdia el
darrer, i t:Ula ultra quantitat igual, concedida en sessió padró de l'antic districte VII en el local que ocupava
de· 1.1 d'abril del corrent any, perquè pugui ordenar els la Tinència d'Alcaldia de l'anterior districte VII, menys
pagaments <lc les despeses realitzades per la Secció de el pacltó relatiu a Sarrià, el qual, segoll!? s'ha dit, quedarà
J•'onto.11eria en el Cementiri del SO.
a càrrec del Secretari del non districte III, i el de la
- Aprovar les relacions de pagaments efectuades part de l'Hospitalet i Prat que, segons s'ha dit, quedarà
per la Comissió dc Compres durant el mes d'octubre a càrrec del Secretari del nou districte II. = EI Secreproppassat.
tari del nou districte VIII, tindrà sota la seva custòdia
el padró referent al districte VIII antic en el local que
ocLtpava la Tinència d'Alcaldia de l'anterior districte VIII,
llevat del padró de Sant Gervasi. per quedax a càrrec
C01HSSIÓ DE CASES BARATES
del Secretari del nou districte III. = El Secretari del
Aprovar el dictamen referent a les subvencions con- nou districte L~ tindrà sota la seva custòdia el padró
cedides per a la construcció de cases barates, el qual de l'anterior districte L'[ en el local que ocupaya la
inserim íntegre, tal com va ésser aprovat, a la Vària Tinència d'Alcaldia de l'anterior districte IX. = I el
d'aquesta publicació, p. 384.
Secretari del nou districte :S:. tindrà sota la seva custòdia el padró de l'anterior districte X, més el referent
al Poble Nou, procedent de l'antic districte I, en el
local que ocupava l'antiga Tinència d'Alcaldia del disPROVISIÓ DE DOS CÀRRECS D'OFICIAL
SEGOK D'EIXA:\IPLA
tricte X.
Per al funcionament del Padró, els Secretaris dels nous clistrictes tindran present les regles
·En virtut de les oposicions celebrades, j hagut compte senyalades per l'Ajuntament, per acord de 18 de juliol
del veredicte del" Tribunal, nomenar En Josep }f.a darrer, i sens perjudici de prestar-se mútuament la colMitjans i Nadal i En Conrad Carde!ús i Carreras per laboració necessària per al major exerciment de llur
cobrir dos càrrecs d'oficials segons lletrats, una del Ne- comês, pendra.n totes les pro~idències que llur criteri els
gociat d'Obres particulars i Personal i una altra del dicti, encaminades a donar les majors facilitats possiNegociat dc Contribucions de la mateixa Secció, res- bles als habitanls d'aquesta ciutat.
pectivrunent, amh l'haver anual à cada un d'ells de
-Dels Srs. Plaja., Tusquets i Batlle, iutere¿saut hi
concessió d'una subvenció de 500 ptes. a la Comissió
5,400 ptes.
organitzadora de Ics festes populars que se celebren a
la. barriada de Vallvidrera, i que es lliuri Ja susdita
PROPOSICIONS
suma al president d'aquella Sr-. J oau Duran i España.
Foren aprovades les següents, signades pels il·lustres
Seguidament s'aprova l'informe de la ll·ltre. Comissió
senyors Regidors que s'esmenten:
d'Hisenda, assenyalant la consignació on aplicar la reDels Srs. Tuscll, Barbey, Esteve, Sabater i Dego- ferida despesa.
llada, interessant que, per tal de contnòuir al saneja-Dels Srs. Tusell, Iglésias, :lla.ssot i Batlle, perquè
ment de la du tal, després de passat el període de vaga es prorrogui per trenta dies hàbils el termini del concurs
en el recolliment de les escombraries, es permeti repintar per a proveir una plaça d'encarregat de grop, amb la
les façanes de les cases durant els mesos d'agost i setem- categoria de cap de Didsió; i que s'acordi, també, que
bre, lliures del pagament de l'arbitn; fent extensiva en el susdit concurs puguin pendre part, indistintaaquesta gràcia a les tendes fins el 15 de setembre, com ment, enginyers i arquitectes.
era costun1 en altres anys.
-Dels Srs. ::\!assot, Santamaria, Escolà i Nadal,
-Dels Srs. ~Iatous, Casajuana i Junyent, perquè interessant que es facilitin plantes, en la forma i conel Padró d'habitants e.xistent fins el 31 del proppassat dicions de costum, per a l'acte que tindrà lloc, el dia 4
mes de juliol en les Tinències respectives dels deu dis- del mes que som, al camp del Júpiter, en homenatge a
trictes anteriors, quedi des d'avui per a la seva custòdia, Àngel Guimerà.
.fw1cionameut i direcció en la següent situació : El Se-Dels Srs. Tomàs, Casajuana i Bremon, demanant
cretari del nou districte I tindrà sota la seva custòdia que s'adquirebd la llotja oferta a la Corporació municipal
tot el padró del districte III antic i ei referent a la pel Centre de Reportets, awb la quantitat que estimi
:Barceloneta procedent del prituer districte antic en el procedent la Il·ltre. Comissió d'Hisenda.
local qnc ocuparà lo. Tinència del nou districte I. = El
S'aprova, tot seguit, l'informe de 1<~. ll·ltre. Comissió,
Secretali del non districte II tindrà sota la seva cus- ' atorgant la qu.antitat de xoo ptes., i assen.Jalant contòdia tot el padró del districte II antic, més les fulles si~lació on aplicar-là.
corresponents a la part dels termes municipals d'Hos- Dels Srs. Roure, Casajuana i Olh-ella, interessan1
p italet i Prat de Llobregat agregada a aquesta ciutat, que es destinin I,ooo ptes. a l'adquisició de premis per
en el local que ocuparà la Tinència d'Alcaldia del nou al festh•al escolar organitzat el proppassat diumenge
clistricte II. = El Secretari del nou districte III tindrà per les Escoles de la Casa del Poble del districte V.

'
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També s'aprova l'informe de la ll·ltre. Comissió d'Hisenda, reduint l'esmentada xifra a 500 ptes., i assenyalant la consignació on haurà d'aplicar.-se.
-Dels Srs. Santamaria, Rocha, Barbey i Blajot,
interessant l'ampliació, fins al dia 6 del corrent mes
inclusiu, del te.n nini d'e:.-..1>osici6 al públic, en. la Sala del
Consell dc Cent, dels treballs realitzats pels alumnes
de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona en
lhu visita a Santiago de Compostela.
-Dels Sts. Rocha, Plaja, Anglada (E.). Duran,
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Junyent, ?.fatous i Nadal, perquè es faculti l'excellentissim senyor Alcalde per nornenar una Comissió
d'Il·ltrcs Srs. Regidors que, amb la bandera de la ciutat,
concorrin n la Festa dc la Senyera que se celebrarà a
la ciutat de València el dia + del mes que som; i que
per a les despeses de \~iatge i estada a aquella ciutat es
voti la quantitat de 31 ooo ptes.
Scgniclamcnt s'aprova l'informe de la Il·ltre. Comissió
d'Hisenda assenyalant la consignació on aplicar aquella
despesa.

PUB LI C ACIONS I DISP OSIC ION S OF ICI ALS
Des del dia 26 de juliol al r.r d'agost, ambdós inclusiu, els diaris oficials que sota s'esmenten han publicat les inser<.'ions que s'expressen, d'interès per a la
nostra Corporació municipal.

GACETA DE MADRID
Durant els dies damunt dits, aquest periòdic oficial
no ha inserit res que afectés a la nostra ;xrunicipalitat.

BOLET1N OFICIAL
DIA 26 DE JULIOJ<. - Publica les bases per a la concessió d'nua Bossa d'Estudis d'Estadistica econòmica i

administrativa a l'estranger, mitjançant exercicis d'oposició.
DIA 27. - L'Alcaldia fa saber, per tal que arribi a
coneLxement del públic, que per la Recaptació de l'arbitri municipal sobte els lloguers han estat nomenats
auxiliars recaptadors els Srs. Joan Arderiu i Batista i
Joaquim Sans i Piera.
DIA 30. - Insereix dos anuncis participant que,
durant les hores d'oficina i per un termini de vint dies
hàbils, restaran exposats, eu el Negociat d'Urbanització
i Refonna, el projecte de noves alineacions de la Riera
de Cns.'>Oles, eu el trajecte comprès entre els carrers de
Carolines i de la Verge de Gràcia, i .el de la nova rasant
del carrer de Yilassar. El que es fa públic per tal que
aquells als quals afecti hi facin les objecêions que estimin pertinents.

'

VAR I A
CONSTRUCCIÓ DE CASES BARt\TES
DICTA~IEN APROVAT PER I,'EXC~. AJ'C)<T.U1ENT EI, DU

x.r

D'ACOST, REFEREl\T A LES COXCESSIOl\'5 ATORGADES
I>ER A I,'ES~'TAT FI

r." Se aumenta basta ro.582,500 la cantidad de
4.ooo,ooo de pesetas primitivamente _destinada por
V. E. a subvencionar la construcción de Casas baratas,
por acuerdo de 27 de diciembre último, aplicandose el
auntento de 6.582,500 ptas., en enanto a 5-495,000 ptas.•
a la consignación del cap. ro, art. 3.", part. 8." del Presupueste de la Décirna; 51g,ooo ptas., a la del cap. ro,
art. 3·"· part. 7.o. del Presupueste e-xtraordinario para
19n; I r7,ooo pta~ .. a la del cap. ro, art. 3·"r part. 14
del Prcsupnesto extraordinario de 1915, y 451,500 ptas.,
a la del cap. ro, art. 3·"· part. 2.a del :Presupuesto e;x·
traordinario de 1917.
2." Como resolución del concursó abierto para subvencionar la construcción de Casas baratas, por el anuncio
que se public6 en el Boletin Ofir,ial de la provincia
el elia 3 de enero último, se conceden la:s subvenciones
siguientes:
Una, de 2.ooo,ooo de pesetas, a la Cooperativa de

construcción El Basament del Pen-indre, para levantar
veintiséis casas en la manzana propiedad de la entidad,
liru.itada por las caJles de la Industria, Córcega, Padilla
y Lepanto, según planos del arquitecte D. Alberto
Carbó.
Otra, de 3·042,954 ptas., a D. Santiago Artigas
Amat para levantar diez y seis casas, con sujeci6n a
los pianos presentades por los arquitectes Sres. Bona,
Maynés y Girona, en terrenos sitos entre las calles de
Padilla, Industria, Córcega y Castillejos, de los ~ales
el solicitau te tiene opción de compra.
Otra, a la sociedad anónitna de Casas baratas y
Caja de Ahorros, de 2.633,000 ptas., para levantar
diez y nueve casas en terrwos propios de la entidad subvencionada, sitos entre las calles de Cortes, Padilla,
Diputación, Argüelles y Castillejos, según pianos del
arquitecte D. F. Perrioll Catteras.
Otra, a la Urbanizadora Barcelonesa, S. A., de
r.68o,ooo ptas., para levantar diez casas en los terrenos
propi.os de la socicdad, ;>itos en las calles de Tarragona,
Carretera de Sarria y Paseo de Manuel Girona, según
planos del arquitecte Sr. Guardia.
Otra, de ~t9,592 ptas., a la Empresa general de Cons-
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trucciones, con obligación de leYantar once casas en
los terreuos de las calles de Rolanda, Alcolea y Nucva
de la Paz, de la barriada de Sans, sobre cuales terrenos
tiene el peticiouario opci6u dc compra, y ajustanclose
a los plauos de su arquitecte; y
Otra, a la Cooperativa El Reloj, de 343,348 ptas.,
para levantar dos casas sobre las construccion es de
planta baja, propias de dicha entidad, y situadas en el
chafhin de las calles de BorreU y Rose116u, según plano~
del arqnüecto Sr. Martino.
La diferencia que resulte entre las subvenciones que
vengau a satisfaccrse y la cantidad total consignada
de ro.s82,5oo ptas., así como Ja parle que en la distribución del mayor ptoducto de la Décima pueda correspouder a la Comísión dc Casas baratas, quedaran
afectas a compensar el quebranto de la colocación de
títulos, los premios a la mayor celeridad en la construccióu, previstos en las ·bases del concurso, y, en
general, a las fil1alidades propias de la Comísi6u dc
·
Casas baratas.
0
senill
emuueradas
antes
subvenciones
las
Todas
3.
reintegrables , regul{mdose la aUlortizació:n de las mismas
por lo preceptuada en la base 12, letra A del anexo tercero al dictamen aprobado en 27 de dicicmbre último,
es decir, por anualidades de o'29 per cada roo ptas.
de capital recibido duraute cincuenta años, o en ténniuos
mas' rapidos, si as{ COI1VÍelle a los interesados, a tenor
de la base e del mismo anexo. Sin embargo, para los
concesionarios dc subvención Urbanizador a Barcelonesa, S. A., El Basament del Perrindre y Santiago Artigas Jas cuotas mínimas anuales de reintegro s~an las
ofrecidas por ellos en las proposiciones preseutadas ~t
concurso, o sea las de o'so, 1'15 y o'65 por xoo duraute
cuarenta y dos, treinta y treiuta y siete años, respectivamcnte.
4. 0 El importe de las subvenciones señalado en el
extremo seguudo se eutendera como límite maxuno de
las mismas. Las cantidades que realmente se obliga a
satisfacer el Ayuntamieu to sen1n las que resulten de
la aplicación de las bases rr y 12 del concurso y de
las prescdpcioue s establecidas en el presente dictamen,
completaudo se unas y otras por lo que se convenga
en las clansulas de la escritura hacedera entre el Ayuntamiento y los concursautes de que luego se hace meución.
5· o En el plazo de un mes, a contar desde la notificación del acnerdo, los coucutsautes subvencionad es
comparecera u aute el Ayuntrunieu to manüestando que
aceptan la subvención concedida con todas sus condiciones, y, al mismo tíempo, elevaran a definith-os sus
pianos y proyectos, coufeccionan do los pliegos de condiciones segt'm Jas nonnas contenidas en el adjunto
documento, auC.'I:O letra A. También presentaran a la
Secretada de la Comisión la titulaci6n de los terrencs
o .c onstmcción baja sobre qne clcbanlevant arse las casas,
teuiendo en cuenta que después debení. concurrir al acto
de la escritura el propietario de las mísmas o persouas
con poder bastantc para conlratar la imposición de
cargas.
EI plazo de un mes señalado para la aceptación dc
la subvención y para presentar documentes podré. prorrogarse por la Alcaldia por quince dias mas, cuando
e:rista para e!Jo causa justificada.
6. 0 Evacuado este tní.nútc, se ren1.itin\ el expedien te
al nolario para que redacte In COITespoudiente núuuta
de escritura, coniormaudo se a lo díspuesto en las bascs

del cot1curso, en los presentes acuerdos y a los pactes
especialcs que la Alcaldía, pn:vio informe de la Comísión,
juzgne necesarios para mejor asegurar los derechos del
Ayuntamien to y Ja eficacia dc la obra que se propouc
llevar a cabo. Redactada la milmta por el notario y
aprobada por la Alcaldia, previo dictameu del letrado
del Ayuntamien to y acuerdo favorable de la Comisión,
el Alcalde procedcr:í, sin mas requisito, a la firma dc
la ruisma, para cuyo fiu le otorga el Ayuntamien to Ja
mas completa autorización, única que se nccesita, teniendo en cuenta que la aprobación superior establecida
en el art. 85 de la ley Municipal no se precisa en el caso
presente, según Real orden comunicada de Gobernación
de r8 de mayo últilno.
7. o El plazo de sesenta dias naturales para dat
principio a las obras se comenzara a contar en el dia
de la firma de la escritnra, enlendiéndos e que si ésta
no estuvie.se firmada el dia 31 de diciembre, sin que la
causa del retraso fnese imputable al Ayuntamient o, la
Comisión podra elevar dictamen al Ayuntatníent o, dejaudo sin efecto la concesión de subveución al concursaute que se encontrase en este caso.
8.0 La constitución de hipoteca, prevista en Jas
bases del concurso, se ajustara a las siguientes nomu1s,
a) Otorgada la escritura, el Ayuntamien to abriní,
a cada uno de los subvencionad es, una cueuta de crédíto
por el importe ma:ri.mo de la Subvención que les conceda
y por tm plazo de dos años, prorrogables por la Alcaldia, a propuesta de la Comisión, por períodes de seis
meses. La segunda hipoteca a favor del Ayuutamient o
a que hacen referenda las bases del concurso, se constituiní. en garantia de los crédítos de dicha cuenta hasta
el maximo de la misma.
b} A medida que el Ayuntamien to vaya sa.tisfaciendo el importe de las subvenciones concedidas, se inscnoiran en el Registro de la Propiedad por nota marginal las cantidades que· se paguen, y, tenuinadas las
obras, en el acta notarial de recepción definitiva de las
mísmas se hara constar la suma total de las cantidades
satisfechas, cerrandose la cuenta y fijando defiuitivame nte el importe de la subvenci6tt que debe reintegrar cada
uno de los concesionarios en una cifra igual a la sutna
de los pagos partiales verificados.
Para dicha liquidación final, así como para conocer
en cualquier momento el saldo que arroje la cuent.a
referida, bastara la certificación debidamente autorizada
de los asientos de los libros de contabilidad municipal
en que se lle\en las cuentas abiertas a los subvencionades.
ç) La hipoteca garantizara también una cüra alzada, que fijara la Alcaldia al atorgar Ja escritura, por
gastos y costas en caso de litigio, a tenor de lo prescrito
en las bases, y el importe de las multas que por retraso
de In coustrucción se impongau a los concesionarios y
no se satisfagau a su debido tiempo.
Aparte de la ltipoteca a favor del Ayuntamient o,
se inscribiran las clausulas de la escritura hacedera en
que consten las obligaciones de no aumentar los alquileres por uu lapso de vciuticiJ1co años, con las sanciones cspeciales impuestas en caso de quebrantarse esta.
condición, así como las circunslancia s y requisitos para
reducirla a tenor de las bases.
d) I,os reintewos parcialcs de la ~uautía convenida
en la escrituxa se horó.n constar en los libros de contnbilidad municipal, y asimismo se asentaran en dichos
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libros los rcintegro s e:.\.-traorclinarios que voluntati amcutc
verifiqueu los intcresad os. Uuos y otros sc abonaran
únicamen tc por su ,·alor absoluto, sin perjuicio de que,
conforme a lo dispuesto en la letm a de la base 12, el
pago ininterrm npido dmante dos años conveniclos,
extinga la totaJidad de la deuda.
e) Los gastos que las cscrituras ocasionen, los dcrcchos reales, los dc re-gistro, etc., y los que iJUporte tUia
primera copia que sc cutregara al Ayuntam iento, seran
de cargo del concesion ario, pudiendo pactarse o la constitución de una sola hipoteca, repàrtien do la garantia
total entre las varias fincas a prorrata dc su valor, o
coostituü una hipoteca distinta para cada finca, a opción
del propietar io.
f) La hipoteca sólo habra de caucelars e cuando
quedeu cUlllplidas todas las condicion es y se hayan
extinguid o las obligacion cs del coutrato de que sera
garantia. Para apreciar tales hechos y consiguie ntemente para caucelar total o parciahne nte Ja lripoteca,
se corrliere autorizac ión a la Alcaldía, prevjo dictamen
favorable de dos Jelrados.
En enanto a la obligación de no aUlllcutar el tipo
dc los alquileres d11.rante el lapso de veint.icinco años,
quedara Cllncelada automúti camente por el trauscurs o
del menciona da período o por la cattcelación de la hipoteca, que garant.iza el reintegro, sí ésta tuYiese lugar
en menor plazo qnc los veinticinc o aiïos atttes iudicados ,
conforme a las coudicion es dc la lclra e de la base segnnda del concurso.
g." En el plazo de uu mes, SE'lialado en el e:-..-trcmo
•¡uinto del presente acuerdo, la Comisión podr:í solicitar
toda clase de garantias morales y ecouómic as de los
snbvencio nados, tanto para asegurar la rcnlizació n do
las obra¡¡, como la protecció u de los derechos que sobre
les 1nismas haya de tener el Ayuntam icnto. Si las
garantia.c; solicitada s no sc obtiE'11en o resultan Íllsúficicntes, a juicio dc la Conusión de Casas baratas, ésta
hahni de presentar dictamen propouieu do dejar sin
efecto la subveució n concedida , y sí el Ayuntam íento
aprobasc este dicta.uten uo tendra el intercsad o derecho
a indeurniz ación de ningtwa especie. Si el acuerdo del
Consistor io fuese contrario a la propuesta de la Comisión
se procederú , sin mas tramites, a atorgar lo. cscritura.
10. El Ayuntam iento, ratificand o el acuerdo adoptada al aprobar las bases del concurso, concede por el
presente la autorizac ión uecesaria para que la Urbaniza dora Barcelone sa pueda construït hasta la alttUa scñalada eu su proyecto, a- p esar de ser superior a la fijada
por las Ordenanz as municipa les para la zona E'll que
aquella entidad proyecta edificar, en el bíen eutendido
de que esta autorizac ión no consütuy e preceden te ni
podra invocarse como tal por otros propietar ios o constructores, ya que afecta exclu~ivamente a los solares
señalado.c; en el plano de emplazam iento y en cuanto
eu los nilstuos se lcvanten las Casas baratas proyectad as.
Anexo letra A
DOCUMEN'l'OS QUE FORMARAN ~L l'ROY~C'tO DEFINI'rTV O
PARA I,A CONS'fRUC ClÓN Dl•; CASAS lfrGTÉNICA S Y ECONÓi\1ICAS SlJB\'ENCI ONADAS l'OR EL AYUNTA~DJi;~TO DE
BARCEt.ON A

Planos. -Se presentar an a escala de 1'5o, bien detalladas, acotando las plantas, alzadas y secciones.

Dtuante la ejecución de las Òbras se hanín los detalles de los elemcnto s conslruct ivos y decorntiv os que
se creau nccesarios. Tambiéu se pcmutira , dmante Ja
construcc ión, ligetus modificacioues del proyccto, sicmprc
que no hagau rcfercncia a eleruculo s esenciales, a la
disposició n general, ui a condicion es higiénicas, y que
cstas. moclificacioncs constituy an una tncjora eu el
proyecto.
·
Pliego de condiciolles. - Se detallara n las condicion es
facultativ as y ecouómicas, c:xplicando todos los rrunos
dc la obra que integrau la construcc ión, eutendién dose
que se pennitira n cambios de matcriale s que resulten
en beneficio de Ja obra.
Presupuesto. - Se hara con mucbo detalle, especifi
caudo COiwenientemente la cubicació u de las diferentes
clascs de obra, el peso de los elemento s que t.eugan la
unidad kilo por medida y detallaud o la calidad de los
materiale s y condicion es de colocación, fijando de una
manera bicn clara y precisa los prccios nnit.arios conespondientc s a cada ele~nento de distinta clasc de obra.
Nota. - Los gruesos de paredes y las resistenci as de
las mismas seran los usualmen te adoptado s en Barcelona ;
eu enanto a l::ts resistenci as de los techos se calcular{m
supon.iendo tma sobrecarg a de 350 kgs. por metro cuadrado, trabajand o el ·hierro a 10 kgs. por m.ilúnelro
cuadrado .
Si se proyecta constmir con hormig6n armado se
calctuara tomando por coeficie~lte de trabajo del acero
12 kgs. por millmet.ro cuadrado , y por lo qnc se refi<>rc
al hormigón , se seguiran las nonnas establccid as eu las
instruccio ues franccsas referentes al hormigón annado.

JUNTA DE MUSEUS DE BARCELONA
1'1incipals acords presos en sessió del dia 6 de juliol
dc I92J. -:- Fou presidida pel M. Il·ltte. Sr. Josep Lli-

mona, amb assistènci a del li·ltres. Srs. Josep -Barbcy,
Estanisla u Durau i Reynals, Dr. Antoni Rubió, Manuel
Rodrfgue z i Codolà, Ricard Canals, Jeroni Martorell ,
Carles Pirozzini i el director dels ~Iuseus, secretar{ de
la J nnta, Sr. Joaquim Folch i Torres.
Es prenguer en els següents acords:
Determin ar, de conformi tat amb la proposta dc la
Comissió d'Arqneo logia, el pla d'excavac ions a efectuar
durant el present any econòmic, així com els viatges
d'estudi i adqujsicio ns a fer per a les coHeccio us del
Museu. A més, rependre els treballs d'excavac ió a
Empúries i estudiar el que fa referència a cloure amb
tanques aquell recinte, emplaçan t-hi una porta d'accés,
així com, també, rètols indicador s en català, etc.
De conformi tat amb la proposta dc la Comissió d'Art
contempo rani, fer contraofe rta dc preu per alguns
exemplar s presentat s eu venda, i adquirir, amb destinació a les coHecciu ns del Museu d'~rt contempo rani,
dos bocet.s a l'oli, «Seti dc Girona•>, dé Martí i Alsina.
Assabent ar-se que, en virtut de les conformi tats donades als preus de contraofe rta proposats per la Junta,
quedaren en ferm les seg!ients adquisicio ns d'exempl ars
amb destinació al ~!useu d'Art medieval i modern:
Retaule de Sant Pere, obra d'escola valencian a, d<"
finals del segle ).'V; froutal clc1 segle Xlv; objecte lit.úl'gie,
d'argent, del segle xv; imatge en pedra policroma da,
obra cat.a.lana d el segle xtv; retaule de Sant Aut01J,
proceden t de l'església parroquia l de I,a Figuera; imatge
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de la Mare de Déu, incompleta, en pedra policromada,
de finals del segle xv; llll ostier d'argent; una VeraCreu, d'argent daurat; bust femení, en terra cuita, amb
restes d'esmalt ceràmic; imatge gòtica de la Verge., en
pedra, obrn catalana del segle xv, procedent de l'església
de Marquct; imatge romànica, en talla daurada i policromada, obra catalana del segle XUT; taula d'escola valenciana, de principis del segle XVI, representant el ~Dub
te dc Sant I oscp~; petita taula d'escola catalana, del segle xv, at.1 ibuïblc al pintor Cirera; copó d'argent daurat,
del segle ::-..-v, obra catalana marcada; qu atre exen1plars
dc vidres catalans, del segle X'Vrr; fragment de tela murlèjar, b1·odada, del segle xv; pica de ceràmica, amb relleus i csinalts, trobada en la construcctó d'un edifici
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n Còrdova; llit barroc, daurati policromat, obra catalana
del Sl..'g le X\'JJJ; Taula de Sant Jorcli, de Jaume Huguet.
Publicar el Catàlt:g de la Pintura romàtzica, de damunt
la taula, obra del director dels ;.\fusens, secretari, Sr. J oaquim Polch i Torres, el qual treball lla obtingut el P1emi
auyal de l'Institut d 'E studis Catalans, fent que coinddci~~ la publicació amb la inauguració de les noves
Sales de pintura romànica del )!useu de la Ciutadella,
a Ja tardor vinent, procurant obtenir de la M. Il·ltre. Comissió MuniciJ)al de Cultura el complen1ent dels mitjans
econòmics necessaris per a la dita publicació.
A proposta de la Comissió de Biblioteca i de la
d'Arqueologia, fer algunes adquisicions i encomandes de
llibres.

NOTICIARI
ESCORXADORS I .MERCATS

~-. ·

dd'

lhl('t

El dia 1.r del present mes d'agost se celebrà a la
Sala del Consell òe Cent la subhasta dels llocs de vendre
vacants en els ~!creats. 1-;1 referit acte iou presidit per
l'Il·ltre. Rr. Josep Vilaseca i autoritzat pel notari senyor
Josep Parés, essent els esmentats llocs adjuclicats a
faYor dels senyors següents:
s.·

dc:J•

IIOC"'

Mercat

de Sant Josep

Maria Castellote, F.uita i verdura.
llnrica Mariages, Mariscos
t6H Justa Miralles, Fruita i verdura.
l12 Carme Puig, Puita i verdura.
r.pg Mercè Frcixas i Rius, Bou .
3-H Pere Martí i Batllori, Cigrons
J87 Dolors Avella.net i Arrau, Porc·.
5 1 5 Pasquala Vidal i Barnau, Cigrons.
169T Umili Garriga, Fuita i verdura.
63 Josep \'isa, Pastes per a sopa.
1724
1071
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{00
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JOO

8oo
Soo

8oo

8oo
Soo

Soo
Soo

Soo
Soo

Soo
Soo

5000

5000

300

300

Jlcreat Central d'Aviram
3
·I

5
6
1
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J oau :\Iunies a, Axiram, ous i caça,
a l'engrò.s.
El mateix, per igual concepte . ,_
Francesca Bagaria, A viram, ous i
caça, a l'engròs.
La matei;'{a, pel propi concepte .
Josep Alvarez, Aviram, ous i caça,
a l'engròs.
'
Elmatei.x, per igual concepte

8oo

:Mercat de Sant Antoni
6ú5 Francesca Aviüó, PeL~ fresc.
-zóú 1\\larin Poles i Muñoz, Cigrons.

1\{tn-at dc la Rcvencdttria Centrat

6,r
62

'

Manucla Zafon, Fmita i verdura.
I,a matci"a, per igual concepte

150

r 50

T•ptt1.

.l/ereal de la Sagrera

Ú7

Josepa Vicens, Fnuta i yerdura.
J.a mateLxa, per igual concepte

231

Josep }'errer, A Yiram, conill i ous.

59
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Al creat dt la Barcclplli:ta

l\IA) ORDOl\fiA niUNiCIPAL

Durant el proppassat mes de juliol han estat recollits
via pllblica i tramesos a aquesta dependència per a
llur dipòsit., els següents objectes:
Un taló contra el Crèdit Barcelonès; un guardapols
usat; tUl imperdible, en aparença d'argent; un porta·
claus amb tres claus petites; tres capses de cartró, contenint brodats; un dietari de butxaca, amb rebuts a
nom de B. Lafuente; una cèdula de nacionalitat i un
passaport a nom de J oau .:\ltisén i J anet; dos cupons de
la Catalana de Gas i Electricitat, S. A.; una americana
de gabardina de cotó, amb una cigarrera de metall; ·
una polsera, en aparença d'or, amb perles~ un carnet a
nom de Jaume Pla; una cartera de cuir, contenint documents a nom de J oau Fern:iudez; "lm matalàs usat.;
tUl farcell contenint tm pantaló, una americana i altres
peces de roba; una clau i un portaclaus amb dues claus;
u11a brusa de crepè, de color beige, per a senyora; una
cartera de pell, dc color marró, contenint fotografies i
noies amb el nom de Josep Pradera; una maleta molt
deteriorada, conteniu t saquets, eu aparença amb borat
dc sosa; w1n clau; un passaport a favor de }.fme. J aubert;
una cadeneta i una medalla, en aparença d'qr; uñ tapaeixos, dc llau t6, en aparen\ a per a automòbil; Wl- farcell
amb gro.clles, sostenidors i penja-robes de filferro; mta
cartera <lc pell, de color. marró, contenint un mocador
blanc, uu abonament per a pendre ban)"'s, i cèntims;
un escut o insígnia cle metall daru-at; Ull cinturó dc cuir,
de color marró; un paquet contenint quaderns titulats
A rtt• de lt'l!l' t•scribit•ndo; tUl tros de corda, i.qtúnze llengots
dc ferro.
~Lla

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA
DE:\IA..~DES

DE PEIDIIOSS

IIeu's ací els senyors que ban sol·licitat pemús a
l'Excm. Ajuntament, per practicar la instal·lació de
diferents aparells industrials:
Tomàs Aguasco, UIL electromotor a 1.-:t casa U.0 150
del carrer dc la Uengua d'Oc.
Indústries l·'orb, S. A., una fornal i substituir diversos
electroUlolors a Ja casa 11.8 316 i 318 del carrer de la
T1·avessern.

Jaumc Bigorra, tres electromotors i una fornal a la
casa n. 0 q8 del carrer de SepúJYeda.
Pau Creixell, substituir un electromotor a la casa
·
n. 0 322 del carrer de Sardenya.
Pere Colcl, un electromotor a la casa n. 0 17 del
carrer dc Carders.
Lluís Eslruga, un electromotor a la casa 11. 0 23 del
carrer dc l'Ordre.
Manuel Maresma, uu electromotor a la casa 11.8 3or
i 303 del carrer de Còrsega.

DEPOSJTARIA MUNICIPAL
Comple corresponent al primer trimestre del present any econòmic 1923-24 que ha rendit el Depositart
relatiu a les operacions d'ingressos i pagaments verificats en la Cai.ra mllnit~ipal
Primera part.-

Co~tPTR DE

CAlXA
Pesset~

Existència a darrers del trimestre anterior.
lnS!ressos en el trimestre d'aquest compte .

!0.472, 102'79
21.426,785'57

Càrrec. . . .
Data per pagaments 11erif1cats en igual trimestre.

51.898,8H6'56
27 .696,457'49

.

Existència per al trimestre que segueix.

4. 202, 428'87

.

Segona part. -

CoMPra

PILR

coNCii:PTE!:'

.Ròssec del trimestre
anterior
per operacions
realitzades

lt\'GRESSOS

--¡;.,••¡.,- -

1.'
2. n
5. r
4.'
5.~
6.~
7.~

8.4!

9.è
lO. ~

..
Propis
Monts .
Impostos.
Beneficència
Instrucció pública
Correcció p ública
Extraordina ris.
Existència del Pressupost de
í.945,657'15
l'Interior de 1922-2.'5, Ptes.
Resultes. .
5.488,593' 18
»
t Altres ingressos . .
Recursos legals per a cobrir el dèficit . . .
Reintegrame nh;
Preuupost &f pe- {Existència del Pressupost 2.523,465'6-1
d'Eixampla de 1922-25, Ptes.
cial d'Eiump la
894,5!'5'45
»
l Altres ingressos. . .

f

o

•• • • •

o

••

o

!

•

o

••

Càrrec.

-

Operacions
realitzades
en aquest
trimestre

ToLal de les
operacions
fins
aque¡¡t triwesLre

Pcss•tes

P•ss•tes

-

596'40

396'40
-

5.627 ,S05'~0
2,200
6,720

5.6~7,805'20

2.277,550'52

2.2i7,550'52

2, 200
6,720

-

-

-

-

-

15.452,250'55
6 978,611'01
150,556'05

13 4ii2,250'55
6.978,011'01
150,556'03

-

-

-

15.425,019'07

5.425 019'07

-

51.898,886 56

51.898,886'56

-

1.9~9.205'44

7€5,972'12
1.49-l,l89'í9
725.568'45
577,580'12
511,507'72
14,059'20

1.949 205'4-1
765,972'12
1.494,189 19
725 ,568'45
577,580'12
511,507'72
14,05!:1'20

5.05 1,952' 15

5 ,034,Q52'15

84,985'74
15 502,189'44
41 ,255'87
2.099,21:2 07

84,985'74
15.502,1 89'44
41,255'87
2.999 212'07

~7.696,457'49

27.696,-l57'49

-

-

PAGAMENTS

t.•
2. •

5

r

4. 1
5.è
6.è
7. è

S.è
9. è
IQ.<'

Il.<'
12.è
15."

Despeses de l'Ajuntament.
Policia de seguretat.
Policia urba na i rura
Instrucció pu'blica.
Beneficènci a
'
,
Obres públi que s
Correcció pública
Monts. .
Càrregues
Obres de no va construcció
lmpre11ístos
Resultes.
. De11olucions
Pressupost especial d'Eixampla.
Data'.

r

.

I

-

-

--

~ -

-

------ - -

Imp. Casa de Cari Lat

