LA CRÒNICA DE VALLS

d) Acord de la Comissió de Govern
del 3 de Juny de 1935 (subvenció a l'Església, 333 ptes.)
e) Acord de la Comissió de Govern
del 31 d'Octubre de 1935 (restauració de
la Creu del Cementiri, 28'50 ptes.)
f) Acord de la Comissió de Govern
del 2 de Gener de 1935 (subvenció Secció Catequística—festa de Reis—, 110
ptes.)
El total dels acords a anul·lar suma la
quantitat de 738'50 ptes.
En el dictamen no es diu el que caldrà
fer per convertir en efectiva (retorn de
les pessetes pagades) la nul·litat proposada.
Defensa el dictamen el Sr. Figuerola
que diu que proposen l'anul·lació perquè
els acords esmentats són contraris a la
Constitució.
El Sr. Bonet, com a representant de la
minoria tradicionalista fa constar el seu
vot en contra del dictamen.
De conformitat amb un dictamen del
tècnic municipal i d'acord amb el que estava estatuït a les bases de subhasta,
l'Ajuntament anterior acordà la recepció
del Grup escolar i el seu pagament al
contractista.
Sembla que ara s'observen desperfectes en aquell edifici i l'actual Ajuntament
aprofitant la llei d'il·legitimitat d'acords,
intenta revisar aquelles obres.
Amb tal finalitat és llegit un dictamen
en el que es proposa declarar la nul·litat
de l'acord de recepció del Grup escolar i
procedir a una investigació respecte tals
obres per veure si s'ajusten al que estava
convingut.
El Sr. Ollé pronuncia un llarg discurs,
en el que deix entreveure que tal voita
aquesta nul·litat no pogui prosperar, i en
el que fa referència a un pacte verbal entre ells i el contractista, incomplert per
aquest. El discurs del Sr. Ollé és un
atac maliciós contra l'Arquitecte municipal.
El Sr. Bonet manifesta que pel que pu. gui tenir de caràcter de revisió i d'investigació dels abusos denunciats no té inconvenient en sumar el seu vot al de la majoria.
En un altre dictamen es proposa ratificar als efectes de la llei d'il·legitimitat
d'acords, el ja pres per la Corporació en
9 de Març d'enguany deixant sense efecte tots els acords de l'Ajuntament anterior referents a personal.
E! Sr. Bonet recorda que en aprovar-se
l'acord que es vol ratificar estigué conforme amb el que es referia als sous de secretari i interventor però no als dels demés funcionaris, pe! qual motiu ara dóna
per reproduida aquella salvetat.
El Sr. Figuerola i el Sr. Alcalde creuen
que la salvetat del Sr. Banet no es referia
al dictamen que es ratifica i l'últim insisteix en què si reclamant el testimoni del
llibre d'actes.
S'acorda rectificar l'acord amb la salvetat feta pel Sr. Bonet.
En altre dictamen es proposa que enguany s'enviin dos torns de 40 alumnes
de les escoles nacionals, triats per prescripció facultativa i per pobresa (en
aquest aspecte de la limitació de pobresa
s'accepta el que feu l'any passat l'Ajuntament governatiu i que tant de rebomboil
motivà pels elements esquerrans) els
quals durant 30 dies estaran a la Colònia
que la Generalitat organitza a Tarragona,
enviant els demés alumnes 5 dies a la
platja en la mateixa forma de l'any anterior. El pressupost és d'unes 13.500 pes-
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Vist un ofici del Comandant de les torExcepte dimarts a la tarda que ei temps fou variable i tempestós, els demés dies de la setmana ces de la Guàrdia Civil, interessant la
ha regnat bon temps. La temperatura ha experimentat un notable augment, havent arribat ja el construcció d'una caserna, en la nostra
termòmetre a assenyalar 30 gr. que és una màxima pròpia de ple estiu.
ciutat, s'acorda adreçar-se a la SuperioBaixa ràpidament el baròmetre assenyalant la proximitat d'una depressió, que es probable proritat trametent aquesta demanda.
dueixi algun ruixat de caràcter tempestes.
S'aproven les següents factures: CooValls 10 de Juliol de 1936.—/ Figuerola Ballester.
perativa Obrera d'edificació 980'00; Despeses viatges, 19600; Teresa Compte,
setes de les quals n'hi aporta 5.000 l'A- d'obres: A Francesc Mateu i Oüé en qua- 5'00; Josep Poblet, 7360; Magí Pons,
juntament, altres 5.000 l'Estat i les res- litat de propietari de la casa n.° 31 del 34'50; Ramon Gatell, 47'50; Pere Barratants hauran d'obtenir se de la Generali- carrer de Boronat per a procedir a l'ins- beig, 99 00; Cooperativa Obrera de Fustal·lació de la tuberia d'aigua pluvial teria, 7550; Pere Dalmau. 17'00; Ramon
tat I per altres mitjans.
El Sr. Ollé explica el dictamen dient traient el ràfeg i construint gornisa en Mateu, 15300; Joan Guasch, 11500;
que en definitiva no hi ha encara res con- una longitud da 3 25 metres. Arbitris Brigada municipal 567*60 ptes. Total
cretat, demanant que l'Ajuntament ator- 12'00 ptes.; A Enric Ribé Fàbregas en 2.363 70 ptes.
gui a la Comissió de Govern un vot de qualitat de propietari de la casa n.° 51 del
I sense altres assumptes a tractar, s'aiconfiança ampli per fer tot el que con- Raval de St. Antoni per a substituir allò xeca la sessió.
que era porta d'entrada d'escala, per una
vingui.
Un altre dictamen que comença dient retxa de les següents característiques:
que la majoria es preocupa molt de la l'6O metres d'amplada per 1'40 d'altura.
Arbitris 750; A Lubrificants Pilkoli en
massa treballadora proposa:
l.er que es reorganitzi l'oficina de qualitat de propietari de l'entitat per a
col·locació obrera, de conformitat amb el procedir a la fixació d'un rèiol pintat a
El Butlletí oficial de la Generalitat
la façana de la casa n.° 1 del carrer de del passat diumenge publ'ca una Ordre
que disposa la llei.
2.on que s'intervingui en la organit- Comerma, anunciador del producte, de del Departament de Treball per la qual
zació dels registes dels pobles del partit un metre de llarg per 0 50 d'alt. Aibitris es prohibeix que la nostra ciutat pugui
a
que han d'estar subordinats a l'oficina de 4'00 ptes. A Josep M. Olié ïosas en celebrar el seu mercat tradicional del diuqualitat d'arrendatari de la casa n.° 11 de menge. Diu així aquesta Ordre:
la nostra ciutat.
la
plaça de Topete per a procedir a la
3.er que es faculti a la Comissió de
«Havent-se presentat queixes a aquest Decol·locació
d'un rètol provisional de tela partament amb motiu de celebrar-se a Figueres
Govern perquè designi els empleats municipals que han de culdar d'aquesta penjat al balcó i unit a la barana, de tres i a Valls mercat en diumenge no obstant no esmetres de llarg per 0 30 d'altura anuncia- tar autoritzat, amb evident infracció de les disfeina.
dor de cLiquidacions». Arbitris, mensual- posicions reguladores del descans dominical;
Ningú hi té res a dir i queda aprovat.
Atès que el Decret del 30 de gener del 1935
En altre dictamen es proposa aug- ment l'25 ptes.;A Ignasi Esteve Grau del Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió de
mentar els arbitris de l'Escorxador amb en qualitat de propietari de la casa n.° 57 la República, va anul·lar, per l'art, ler., les aucinc cèntims i mig per quilo de carn en del Raval de St. Antoni, enderrocada ja, toritzacions concedides l'any 1934 a diferents
per celebrar mercats i fires dominila matança i un cèntim i mig per quilo en per a procedir a construir-hi en el solar Ajuntaments
cals i va disposar en l'art. 4rt. que la concessió
susdit i'edifici a que es refereix el plà d'autoritzacions s'efectués amb criteri restrictiu
el transport.
Ei Sr. Martí Robert explica que aquests acompanyat, per tal d'unificar aquesta amb el fi d'impedir que s'anul·lés l'eficàcia de la
augments vénen imposats per atendre el construcció a la finca principal n.° 41 del Llei de Descans dominical, venint a justificar
aquestes disposicions la necessitat imperiosa
servei de matancers (fa poc municipalit- carrer Baldric. Sense arbitris.
Son llegits tres informes del Sr. Ar- d'autoritzar els mercats en diumenge només en
zat) i pel propòsit de construir dos nous
casos excepcionals;
carros, un pel transport de carn de bou quitecte municipal sobre l'exactitud, en
Atès que el caràcter d'excepció amb què hai altre pels porcs. Acaba demanant que execució, del rètol de la casa n.° 55 del vien de concedir-se les autoritzacions esmentaes faculti a la comissió per senyalar el carrer de Baldric; sobre irregularitat ob- des resulta probablement d'una manera més nodia que deurà començar a regir l'aug- servada en la casa n.° 27 del carrer de tòria del contingut de l'art. 3er. del Decret all'Esglèsia per la qual cosa s'acorda re- ludit, que exigeix que siguin plenament justificament.
querir
el propietari perquè les subsani i des la tradicionalitat, la continuïtat i la necessiEi Sr. Bonet pregunta si aquest augtat del mercat o fira i que la justificació s'efecsobre la construcció d'un pontet als Fon- tuï mitjantçant l'aportació, almenys, dels informent repercutirà en el preu de la carn.
Ei Sr. Martí Robert, diu que els car- tanals davant el qual la Comissió acorda mes i documents que esmenta, amb el qual es
nicers poden augmentar el preu perquè que, en la pròxima sessió, es posi de ma- significa que la justificació ha d'ésser indubtanifest els antecedents obranís a les ofi- ble i completa i que ha de consistir, com a mívenen sota la tarifa provincial.
nim, en les aportacion? que expressa l'art. 3èr.
cines municipals, referent a aquest afer.
S'aprova un suplement de crèdit.
per a reunir els requisits indispensables ptr a
Previ informe i a proposta de la Co- concedir i'autorització;
A proposta del Sr. Alcalde s'acorda
Atès que no constant, com no consta, que a
estudiar la possibilitat de contribuir a missió de Foment, s'adjudica la consl'èxit de l'Olimpiada popular que els es- trucció de la clavaguera corresponent des Figueres i a Valls s'hagi concedit l'autorització
a celebrar mercat en diumenge, és manifest,
querrans han organitzat per aquests dies del Raval de St. Francesc, encreuament per
evident
i incontrovertible que, no solament s'ha
amb el carrer de St. Sebastià i plaça del
a Barcelona.
incorregut en infracció de les disposicions conCarme i la claveguera de la plaça del tingudes en el Decret del 30 de gener del 1935
Seguidament s'aixeca la sessió.
Carme i Raval del Carme, al contratista (Gaceti de Madrid del dia ler. de febrer) del
Sr.
Artemi Plana, per ésser qui ha pre- Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió de la
Comissió municipal de Govern
sentat, de tots els participants al concurs República, sinó que es ve infringint la Llei de
Sessió del dia 8
obert, millors condicions econòmiques. Descans dominical, recordada amb insistència a
tots els Ajuntaments des d'aquest Departament;
Extracte dels acords presos en sessió L'esmentat contratista es compromet a
Atès que havent-se deixat sense efecte, per
del dia 8 de juliol del 1936, presidida executar les obres per un preu en con- Ordre d'aquest Departament del 26 de juny darper l'Alcalde Sr. Victorià Casaprima, junt de quatre mil quatre centes cinquan- rer (Butlletí Oficial de la Generalitat de Cataluamb assistència dels Consellers-Regidors ta quatre pessetes amb vint-i-cinc cèn- nya del dia 27) l'autorització que fou concedida'
Srs, Figuerola, Homs, Ollé i Martí Ro- tims. Les obres queden condicionades a a la població d'Igualada per a celebrar mercat
en diumenge, per interpretar-se el Decret del
un plsç; la del Raval de St. Francesc ha 30 de gener del 1935, del qual ja s'ha fet esbert.
Una vegada llegida, és aprovada l'acta d'estar acabada abans del 20 de setembre ment, en el sentit restrictiu que anima ei seu
prop-vinent i la del Raval i plaça del contingut, especialment en els arts. 3er. i 4rt,(
anterior.
Es concedeixen els següents permisot Carme al 20 d'agost prop vinent, també, és inqüestionable que procedeix mantenir el rl»

OBSERVATORI CENTRAL METEOROLÒGIC

Generalitat de Catalonha — La Crònica de Valls (1905-1936), 11/7/1936, pagina 2

El mercat dimnenjal

