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La Casa de la Ciutat de Barcelona

TAN

bon punt la plaça de Sant Jaume fou engrandida a despe
ses dels edificis civils i
religiosos que la limitaven (any 1823),

calia alçar a la Casa de la Ciutat un enfront monumental
que fes
parella amb l'enfront del Palau de la. Diputació. Mestre Josep
Mas, obeint l'imperi de l'arquitectura neoclàssica, sempre freda,
però mai exempta de grandiositat, planejà l'obra, construint-la

(any 1840) damunt les

ruïnes de les

antigues sales del Trentenari
la
salvant, per
intervenció de persones benemèrites, la Sala del
Consell de Cent i una part de l'enfront gòtic, formoses
monjoies
del casal de l'antic Govern dels Consellers de la Ciutat,
que ja
i

era

construït

en

començar la

quinzena centúria.
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REVISTA

LES PRIMERES PARAULES
D'ençà que viu l'Escola de Adminis
tració, ideada i creada pel gran primer
President de la Mancomunitat de Cata
lunya, N'Enric Prat de la Riba, ha es

LA

DE

VIDA

MUNICIPAL

una gran amor per a les
Secretariat tot de Catalunya, i
sem

coses
a

del

tots e1s

el composen, endrecem avui, en aquet
dia per a nosaltres emotiu de sortir a la
llum, la salutació més fèrvorosa.

qui

sorat

jamai les necesitats del
Per
Secretariat.
nosaltres han sigut do
lors els seus dolors, i plaers ks alegries

una

llurs. Hem collaborat

tat

tot moment anhel del

en

Profes

seu

publicar una Revista que tingués
valor de difusió i d'apostolat.
No era prou la funció docent. De les

nostres aules sortien

jorn de demà
Ajuntaments

preparats

constituiràn
de

els que el
el nirvi dels

Catalunya,

peról eixa

tenia de moment la resonància
necessària. Calia fer més. Calia expandir
tasca no

del nostre esperit i de les ideali
tats que en nosaltres bateguen, per arreu
de Catalunya. Era precís sortir del clós
de la ciutat—únic al que arribava la fun

força

la

ció docent—i interferir amb el

nou

tranquila del
la plana i

l'existència

mansa

i

cipi

perdut

en

No hem oblidat

sacrifici en aquet camí.
Tenim també altre orgull.

activa

Les

sortir la

sentir de viva

cional havia ja entrat en els camps de la
literatura i de la ciència. Li havia retut
també homenatge el dret civil. Però el

en

ses

Assamblees.

mateixes

municipals organitzades per
l'Escola d'Administració, han estat, en
definitiva, el desig de reunir-los a tots, de
veu

les necessitats de cada

un, de cercar una solució i un alivi.
Però mancava, per a completar l'obra,
la publicació d'una Revista. La Revista
farà el miracle de mantenir diàriament el

talà,

uns i altres. Ultra l'ideal ca
tindran els funcionaris un orgue de

entre

facilitació de la seva feina específica. L'a
jut de les altres Revistes, és, tal volta,

Quan una publicació té per
lucre, i es barregen amb

Per abastar l'anhel estimàvem indis
pensable la publicació d'una Revista ben

insuficient.

catalana, sadollada • d'una
amor inextingible per les coses de Cata
lunya. Materials obstacles ajornaren re
petidament 1illusió. I vet ací que l'obra
és feta, que la quimera s'ha produït ja
en realitat
palpable...

els motius remots més purs, immediates
finalitats de guany, el marge d'eficàcia

ben

nostra,

de fer

Setmanes

muni

muntanya.

El

primera Revista de serioses pro
porcions, escrita en català. L'idioma na

nexe

la

comunitat vol sentir aprop seu al funcio
nari català, i no ha d'escatimar esforç •ni

projectes de
prés ,part ben

impuls
en

regar amb les despeses de publicació de
la Revista—que no són poques—per tal
de que els Secretaris de tot Catalunya la
poguessin rebre gratuïtament. La Man

millorament iniciats. Hem

en

els

nefici del. Secretariat, quins interessos té
sempre ben presents, i s'ha avençat a car

principal

base el

Lluny

gut

això al fet de que l'Administració pú
en el seu comerç jurídic, manté re

blica,

lació amb les autoritats del
o

amb

sos

representants.

gem que el català

es

poder

central

Nosaltres desit

faci familiar en el
en la
llengua

camp Administratiu i que

nostra es formi també una tradició jurí
dica de dret públic.
Al funcionarisme català i a tots els
amants de la cultura

catalana, els fem ar
pàgines, la fer

de nostre ànim
la realització d'una tasca d'editorial amb
punts d'obir mercantils. Per això ha de
trobar-se en la nova Revista una ideali
tat difícilment ofrenada per ningú fins

ribar des de les nostres

avui.

carrer

motlio, viu, plena d'emoció, una
ànima jove. Volem arribar a tot el Se
cretariat de Catalunya, donant-li la sen

La Mancomunitat de Catalunya ha vol
gut realitzar una obra de cultura en be

nicien,

sació de que en la seva tasca burocràtica
i aparentment monòtona, nia una fe
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Donem
DA

la llum la «REVISTA DE LA VI
MUNICIPAL». Per sota la fredor de les
a

lletres de

minva fortament.

dret Administratiu rarament s'ha pro
durt en nostre idioma. Tal volta s'és de

d'energies, insospitades tal
qüestió d'idealitzar la feina
quotidiana, trevallant per l'engrandiment
nacional. Avui no ha d'ésser ja precària
cunda

es

i isolada la tasca de cada

que

amb l'emoció de les
ha

coses

d'ésser, per •nosaltres,

de

que s'i
una

be

lla i confiada esperança...

funcionari,

per

RECORD
Jo no puc oblidar, avui que veu la llum
primer número •d'aquesta Revista,
aquell Congrés de Govern Municipal, ce
lebrat l'any 1909, i en l'organització del
qual vàreig intervenir, junt •amb estimats

en l'afecte de les coses de Catalunya
relliga a tots, en un comú denomina•
dor de sentiments, la seva representa
ció actual més llegítima: la Mancomu

el

nitat.
Però resta molt per fer. El jorn en que
sense mancament els Secretaris posin en

companys.

què
els

efecte ge
s'adonés de que

Aquell Congrés produí
neral: fer que la
hi ha una qüestió

gent

un

gateigs, ens
plenitud. L'actuació de les burocràcies fa
grans els pobles. No veureu jamai una

municipal, viva i
pitant, que requereix estudi—amorós es
tudi—i que exigeix solucions i fer que
una pila d'homes joves es consagressin,
especialitzant-se, a aquell estudi i a

nació

buscar les solucions dites.

l'actuació tot
una

l'esforç,
espiritual sense re
trobarem ja en una hora de
el dia

que li fa

en

dedicació

poderosa

amb

una

burocràcia

cor

rompuda. França Alemanya
degut
la part principal de la seva grandesa a
dels seus funcionaris públics.
l'esforç
•
i

han

L'obra
home.
tivitat

fortes, no cal dubtar
aquesta nova Revista, que surt

d'amor són obres

font

volta. Sols

cin

salutació nostra. I si admetem que
les obres infantades •amb un càlid corrent
vorosa

no pot ésser feta per
És quelcarni que requereix

enèrgica.

un

sol

una ac

Tots hi han de collabo•

No existeixen factors preponderants
ni factors modestos; cadascú té un paper

I

bé,

d'ells fou el naixement de la que sa
nomenà «Escola de Funcionaris d'Admi
nistració Local», primer, i avui «Esco
la d'Administració», deguda al seny cla

igualment important.

a

l'alt

patriotisme 'd'En

la Riba i que ha produït ja
llant de deixebles, en els

motiu po

•i

les que s'havia entregat amb ànima
i vida aquell bon Isidre Lloret — mala
a

guanyat !—que

acabem de

un

Prat de

perdre.

aquella mateixa F,scola, per en
càrrec del Consell de la Mancomunitat,
Avui

comença la

publicació d'aquesta Revista,

dedicada preferentment als Secretaris
dels Ajuntaments de Catalunya i amb la
camí que marcaba

mer

fermes esperan

Des-prés, aquella Escola, fou la creado
i l'organitzadora durant bon número
d'anys de les Setmanes Municipals, ca
da una de les qual era un nou Congrés,

qual

s'en derivaren, tam
particulars i concrets; el pri

ben

ra

d'aquell Congrés

rivident i

aquet

posades

ces.

efectes

rar.

Per

nosaltres

es

dóna

un• nou

pas endavant

aquell Congrés

en

el

de fa

tretze anys.

Jo

espero que

no

hem de

trigar a veu
algunes

convertides en noves realitats
que fins ara s'havien afalagat
re

llunyanes

com

a

esperances.

estol bri

quals

tenim

J. VALLÉS

I

PUJALS

REVISTA

FUNCIÓ NOTARIAL

DE

LA

VIDA

Com

Illurar

funcionari públic, el Secretari mu
està, autoritzat per a lliurar, en ço

a

nicipal
referent

a

l'exercici

de

les

seves

funcions,

documents considerats públics i fefaents.
La Llei Municipà1 en son article 125, número
7, senyala, entre les obligacions del Secre
tari, la de certificar de tots els actes oficials
de la
on no

Corporació

Municipal
tingui aquest, secretari

i de

l'Alcalde,

especial, i llia
calgui amb el Vist

les certificacions que
i Plau de 1'Alca1de ; i en l'article
rar

cumstància

DELS SECRETARIS MUNICIPALS

certificacions considerades documents públics. — Funciò verttablement
rIal.—Nsits i mines.—Atorgament de capItols matrImonlals; artkle 1324 del Codi civil
espanyol. — Explicació dels tres requisits que s'exIg'then: crffica. — Forma
d'atorgament: protocol, honoraris.—Es una obligació delsSecretarls.
Importàncla d'aquesta funció a Catalunya, sobretot en les
comarques on és usat pactar un règim matrimonial
especial: consideracions.

facultat de

La

nota

alguna finca, per ínfim que sigui el
valor, o bé els contractes se refereixen a
béns immobles, com seria, per exemple,

facilitar-los

per a l'atorgament de capítols entre els ma
trimonis més modestos, i ofereix als contri

la

documentació o certifica
cions que sollicitin dels actes realitzats .per
la Corporació municipal.
Aquestes certificacions lliurades amb les
solemnitats necessaries, tenen la considera
ció de documents públics i solemnes, segons
els números 3 i 4 de l'article 596 d la llei

d'Enjudiciament

civil, o de documents pú
blics, segons la terminologia emprada per
l'article 1216 del Codi civil.
Semblant facultat correspon al Secretari
m,unicipal, en el seu ram, com a qualsevol
altre funcionari públic, però adem,és d'ella,
ialtres disposicions legals isolades, 11 reco
neixen.

un

pública
extrajudicials

exercici limitat de la fe

aplicable a determinats actes
i .contractuals, que per regla general deuria
ésser exelcida exclusivament per notari pú
D'aquests actes, uns presenten escàs
interès pràctic per al Secretari català; mes
n'hi ha que mereix una atenció especialíssi
blic.

ma.

Es intervenint

aquests •actes i au
Secretari municipal

en

toritzant-los, que el
acompleix una veritable funció notarial.
Per no tenir gaire importància a Catalu
nya la institució dels Pòsits, n'hi ha •prou
esmentar la facultat reconeguda als Se
cretaris municipals d'autoritzar certifica
en

cions sobre actes i contractes o adjudica
cions referents a béns immobles celebrats
pels Pòsits que poden no gens menys,
inscrture's

en

el

Registre de la

Propietat,

sempre en

plausible,

molt

subratllar la facultat concedi
matèria de mines per la R. O. de
26 d'abril de 1865, consistent en que quan
no hi hagi notari o escrivà
pot autoritzar-se

diligència de possessió de les mines pels
Secretaris d'Ajuntament.
En canvi té molta importància, sobretot
la

per al Secretariat català, l'autorització es
pecialíssima per a l'tatorgament de deter
minats capítols matrimonials, que conté
l'article 1324 del Codi civil espanyol. Aquest,

legal

donar amples facilitats

cjuai

tia dels béns a doscents duros, ni més con
cordància que la de l'article 1462 del Codi
civil de Venezuela, de precepte molt sem
blant i de finalitat idèntica.
Per la seva importància pràctica, dèiem
que l'exercici d'aqueta facultat mereix una
atencio especial per part dels Secretaris

municipals.
regla general

Representa

excepció

de l'article 1321 que

cions matrimonials.
tari

una

d'escriptura pública

forma

Per

a
a

les
que

a

la

imposa la
capitula
el Secre

municipal

pugui autoritzar els capítols
se necessitat la concurrencia dels tres
requi
sits següents. Que no hi hagi notari en
el poble de residència dels futurs esposos,
ço que succeeix en la majoria dels matri
monis que es celebren, ja que són una mi

atorgar heretament en els capítols •d'un pa
trimoni que contingués alguna finca, encara
que no es fes constar expressament en la
•
donació, el Secretari municipal no pot au
toritzar els capítols i si els autoritzés no
serien vàlids, ja que sols poden atorgar-se

precisament per escriptura pública davant
de notari, cessant la vigència de l'excepció i
siguent •aplicable altra vegada la regla ge
neral

en

a tercer requisit, és precís que el
valor dels béns moblés aportats per marit
i muller no excedeixin en conjunt del valor

de 2,500 pessetes. A tal efecte es farà una
valoració de les aportacions, la qual servirà
•l'ensems per fixar el timbre o paper sellat
de l'escriptura i la quantia de l'impost de
drets reials. Així, si en els capítols la mu
a

ller fa

una

excedir de la quantitat màxima de 2,500 pes
setes.
Si excedís, serien nulles per defecte
de forma, com ho foren en el cas d'haver-hi

aportacions d'immobles
Secretari, quan en

run

notari titular.

els capítols ; sembla que el més prudent
serà atendre el lloc de residència del con
que tingui lloc la celebració del
matrimoni, que és també aquell en que
usualment se reuniran per a formalitzar els
capítols. La sola r^sidència accidental no
bastarà per determinar la competència del
en

Secretari

municipal.

En.• segon lloc, cal que per raó de

la seva

naturalesa, els béns que siguin matèria de
les donacions, heretaments, aportacions do
altres que figurin en .els capítols no
siguin immobles ni drets reials sobre immo
bles, segons els conceptes i tipus detallats
en l'article 334 del Codi civil.
La qual cir
tals

o

de

una donació en son favor, i després ella
el mateix acte la remeti en dot al marit,
sols • se computarà una vegada, ja que es
tracta d'una sola aportació.

Els dos darrers
tenem blasmables

requisits

explicats els

en

quan limiten descon
sideradament la utilitat de la disposició. Es
comprèn que es fixi una limitció en el valor
de les

en

aportacions, però

no
gens menys
establerta
és
exagerada
per la seva
aquella
insignificància. Donat l'augment del valor,

canvi, que han sofert les coses des de
1889 que es publicà, el Codi civil fins
avui, el límit legal es excesivament reduït i
en

l'any

avui deuria allargar-se fins
Més ihadmissible

aquesta,

En aquest cas,
per resoldre el dubte de si el Secretari mu
nicipal està, o no autoritzat per intervenir

massa

en

hagi

no.

poble

mateixa

fent

capítols

l'altre

una

figura per un doble concepte en els ca
pítols, com succeiria, per exemple, en cas
que de primer figurin els pares de la muller

el poble, •aquesta es troba vacant.
Pot ser molt bé, que els contraients residei
xin en pobles distints, i que en un d'ells hi
en

Si

i d'autoritzar-se per
el
hi hagués

béns

taria

notari i

constitució de dot i el marit li

correspon amb una donació esponsalícia o
escreix, la suma de les aportacions no pot

pessetes.

en

la matèria.

I com,

noria els pobles que compten amb notari.
El mateix s'ha d'entendre, si havent-hi No

traient

en

con

el• doble aventatge de la major
comoditat i de la reducció de despeses. Es
una disposició que no té altre
antecedent
històric que l'article 1294 del projecte de
Codi civil de 1851-, el
limitava la quan

sió suficient per tal que la inscripció
litzi en forma deguda.

Tampoc cal

el

de

l'artícle 1321.»
té per objecte,

en

buients

en

da

l'arxiu del Muni

escriptura pública,-

Aquesta disposició

segons la R. O. de 18 de març de 1868, men
tre dites certificacions continguin l'expres
es rea

se cus

entre les aporta
cions, de qualsevulla valor que siguin, hi
hagi alguna o algunes finques, o els con
tractes se refereixin a immobles, s'atorga
formitat amb ço previngut

mobles per naturalesa o per analo
en els articles 335
i 336
del
Si entre les aportacions fetes

o

seu

El contracte

ran

contractació capitular, i aquesta
sobre béns semo

figura

hi

126, •posa
a càrrec del Secretari, on no• hi hagi arxiver,
la cura i custòdia de l'arxiu municipal. El
Reglament organic provisional de 23 d'a
gost de 1916, desenrotllà aquestes funcions
del Secretari com obligació anexa al càrrec,
en els números 11 i 12 de l'article 40, i en
l'article 44, a fi d'assegurar la lliure •acció
dels veïns per mitjà dels recursos d'alçada
i queixa, imposa al Secretari l'obligació• de

todiaran, sota registre en
cipi corresponent. Quan

o

gia detallats
mateix Codi.

muller, que no excedeixi de 2,500 pessetes,
poble de sa residència no hi hagi
Notari, els capítols es podran atorgar da
vant del Secretari de l'Ajuntament i dos tes
timonis, amb la declaració,
sota llur
responsabilitat, de constar-los la remesa
o aportació, en son cas, dels
expressats béns.

originals,

portació
vents

i en el

contractes

no vol pas significar
que els
contraients no puguin tenir béns immobles
amb tal que aquestos no siguin objecte d'a

recaigui exclusivament

textualment traduït, diu aixl: «Sempre que
els béns aportats pels dos cónjuges no siguin
immobles i pugin a •un total, els de marit i

o

5

MUNICIPAL

a

sis

o

resulta

set mil
l'exclu

sió absoluta dels béns immobles d'aquests
matrimonials; sembla previsió més
que suficient la d'establir una valor màxima
per

a

aquests
podria

capftols però assenyalada
ben bé precindir-se de la

naturalesa immobilikria

o no dels béns. La
circumstància d'haver-se d'inscriure en el
Registre de la Propietat els capítols d'a

prou per justificar la
que dins l'esperit
i la lletra de l'article 3 de la llei Hipotecària
i de l'article 46 del Reglament d'aquella llei,

questa

mena

no

es

disposició restrictiva, ja

cal incloure entre els títols que poden ser
inscrits en el Registre els capítols motrimo
nials atorgats pels Secretaris municipals,
funcionaris competents per autorit
legal forma. No obstant, mentre
la disposició no sigui alterada es precís ob
com a

zar-los

en

Pena de nuilitat de l'acte.
Els capítols, quan se reuneixin les condi
cions exigides per la llei, s'atorgaran da
vant del Secretari municipal del llo de re
servar-la baix

REVISTA
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sidència dels contraients, el qual exerceix
funcions extrictament notarials, i de dos tes
timonis instrumentals que siguin hàbils se
gons els articles 276 i següents del Regla
ment del notariat, de 7 de novembre de 1921.
En generalpoden ser-ho, els homes o dones,
majors de 23 anys, i els menors emancipats
habilitats legalment. El Secretari procu
rarà redactar els capítols senzillament, amb
o

claredat i concisió, fa:rà constar els béns
aportats per cada un dels esposos i la. seva
respectiva valoració, demanant en cas de
dubte i per tal de prevenir discussions futu
En pactes sepa
res, la valoració d'experts.
rats consignarà les estipulacions pròpies del
econòmic

matrimonial establert en
règim
els capítols.
En clàusula especial, destina
da a foragitar simulacions, i exigida per la
l'artícle 1324, donarà fe
responsabilitat de presenciar la
les aportacions dels béns, si es fan

lletra .estricta de

baix la

seva

remesa o

de present o de que 11 consta aquella, expres
sant les raons de tal constància. Els testi
monis deuen estar presents a la llegida i
firma dels capítols. Si algun d'ells no sap

en

DE

LA

VIDA

total, comptats els

MUNICIPAL

del marit i de

la

se'n

No obstant, per les dades recollides no sem
bla pas que l'exercici d'aquestes veritables
funcions notarials dels Secretaris, s'hagin

tació més honorable de la
vint abnegada i anònima.

popularitzat
honorant

la

Per ço convé molt, que
en ells
depositada,

massa.

procurin els Secretaris exercir més sovint la
fe pública que els hi ha estat concedida, i ai
xí, a l'ensems que compleixin una obligació
de llur càrrec, facin un servei a modestos
matrimonis, donant forma económico-legal a
llur constitució i prevenint ulteriors inter
vencions judicials o discussions més enutjo
ses per recaure sobre la pobresa de gents
humils.

Aquesta intervenció benfactora té una es
importància pel Secretari català, per
oferir un especial relleu, a Catalunya, els
capítols matrimonials i per quant aquests,

pecial

una pràctica constant acollida per la
Jurisprudència, poden ser atorgats indistin

segons

tament abans i després de la celebració del
matrimoni, a diferència de ço que ocorre en
els• territoris subjectes a la llegislaci6 codi

notari, els quals usen abastament J sem
blant atribució, com d'una de les funcions
especials de llur ministeri, amb evident pro

tre,

i la reunió ordenada

mateixos constitueix

i sucessiva •dels

una mena

de

protocol

especial,

la qual existència constitueix una
excepció notòria a la regla general formula
da amb unes o altres paraules en l'article 77
del l'antic Reglament del notariat de 9 no
vembre de 1874, i reiterat en els Reglaments
successius i

vigent

l'article 198 de l'actualment
de 7 de novembre 1921, segons el qual
en

està prohibit tot. registre o Protocol que no
sigui portat per notari collegiat d'acord amb
la llei i els reglaments notarials.
El Secre

còpies fefaents que calguin,
marginal far* constar, en el pro
còpies lliurades.

tari lliurarà les
i per nota

tocol, les
El Secretari, malgrat la llei res ne
té dret a percebre una retribució pel seu tre
ball, mes el fet de no venir determinada no

ha d'ésser motiu per exigir uns honoraris
arbitraris o excessius; per analogia i per la
naturalesa de les funcions que en aquells
actes porta a terme, el Secretari no ha de

traspassar en aquesta, matèria l'arancel no
tarial, tant per honoraris com per drets d'ex
pedició de còpies.
L'exercici •de la fe pública per part dels
Secretaris municipals en referència als ca
pítols matrimonials i en'els casos senyalats,
no

és solament

un

dret que la llei els

reco

neix, és tarabé un deure de llur càrrec. Deu
re que imposa d'una manera
genèrica la llei

municipal en son article 125 núm. 10 quan
diu: les obligacions del Secretari són com
plir qualsevol encàrrec que les lleis li atri
bueixen; i que d'una manera específica de
clara el vigent Reglament orgànic de 23 d'a
gost de 1916 en son art. 47 núm. 9 quan els
hi encomana una cura especial en autorit
zar amb dos testimonis, en els pobles on no
hi hagi notari civil, els capítols matrimo
nials en els quals, els béns aportats no ex
cedeixin la quantitat de 2,500 pessetes

imitar la zelosa conducta dels rec
a
Catalunya facultat d'auto
ritzar testaments on no hagi o po es trobi

tors, que tenen

fit de llurs

feligresos.

Sempre que els esposos catalans no vul
guin que entre ells hi regni una completa
separació de béns, cal que atorguin capítols,
en els quals pactin i
regulin el règim fami
liar que estimin preferible, en ús de la reco
neguda llibertat de Contractació. Així la
intervenció planera dels Secretaris munici
pals en la majoria dels nostres pobles pot
servir, en moltíssims casos, per donar vali
desa legal a una aportació de dot que faci
la muller al marit i a la constitució d'escreix
que aquest reconeix

favor

d'aquella.

Però
en aquelles
comarques catalanes on per vella
costum que va estenent-se, són usats
règims
matrimonials especials, establerts pel pacte,
la intervenció del Secretari
municipal és
encara més indispensable
per tal de donar
en

forma autèntica als desitjos dels interessats.
Així passa en les terres de Tortosa on és
usat el pacte d'agermanament entre esposos,
que deu atorgar-se abans del matrimoni,
i
en
totes •les comarques catalanes on
sol estilar-se el pacte d'associació a compres
1 millores, que, molt generalitzat d'antic en
el Camp de Tarragona, avui s'ha estès a
les terres catalanes de l'altre banda de l'E
bre i a les comarques de Lleyda i de Cer
vera.
Aquesta costum d'establir l'associa
ció entra els esposos, i a voltes, amb els pa
res

llurs, motiva que

s'atorguin

capítols

en

tre persones i famílies de posició modestís
sima, en els quals l'esposa porta un dot in
significant i Pespós promet un escreix quasi

però

que contenen, com a determi
nant de l'acte, l'associació a compres i mi
llores entr esposos humils que en unir llar

illusori,

sort, junten també Ilurs esforços
rança de guanyar, temps a venir,

i

l'espe

una mo

desta fortuna. Cada vegada que un Secretari català auto
ritzi entre els seus conveins un d'aquests ca

pítols, pot

tenir la certesa d'haver

complert

COLL

I

so

RODES

d;Administració
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EN MATER1ES D'HIGIENE
No sempre la natura nodrida de bells atri
buts i forjada de calam.itoses malvestats, es

amh igualtat damunt de la terra, les
riqueses i les seves misèries. Per dife
rencies ben marcades, accentuant-se més en
uns paratges que en altres, descarrega ses
follies i el verí de les pertorbacions amb una
força aclaparadora, originant-se'n d'aquí
un seguit de
•problemes sanitaris, encami
nats a modificar, limitar o restringir la qua

merça
seves

terreny,

litat del

a

nicipals

activitat

IMPREVISIONS

atorgar-se els capítols, abans de la celebra
ció del matrimoni corresponent.
En aquest punt poden els Secretaris mu

capítols.
El capítols originals o sigui l'escriptura
matriu, queda en poder del Secretari i es
custodiarà el l'arxiu municipal, baix regis
els

llllllllllllll 1111111lllllllllllllll

circumstancies

en

seva

Professorde l'Escola

els quals per precepte imperatiu.
de Particle 1321 del Codi civil, sols poden

ficada,

en

RAMON

confiança

firmar, pot fer-ho l'altre en nom propi i del
primer; si cap d'ells en sap, basta la firma
dels atorgants i del Secretari, expressant
aquest que no firmen per no saber o no po
der fer-ho. Si algun dels atorgants o tots
ells tampoc saben firmar, ho farà, si és pos
sible, un testimoni en nom seu, i sinó el Se
cretari, curant aquest que semblants detalls
restin ben clars

funció social, ço que val la pena que
captingui i que estimi l'exercici d'a
questes funcions notarials com la manifes
una

muller.

la condició del clima i les
de les collectivitats huma

aportar a elles el millor benestar
tenen el dret de gaudir.
D'aquí en deriva l'estímul per la intelli
gencia de Phome, per cercar la manera d'as
solir-lo, aprofitant-se per això de les normes
que la higiene estableix amb punts ben con
nes, per

què

crets.
Es presenten,

n'obstant, aspectes distints
general i es fa necessari calcar
tot ço que repercuteix a les grans o a les pe
tites collectivitats, reunides en nuclis muni
cipals, forniant les ciutats o els pobles, que
el

en

plànol

constitueixen així els grans o els petits mu
en els que l'organització imposada
per la llei general és la mateixa, resultant

nicipis,

perà, molt diferent el seu funcionalisme,
tractant-se d'uns o altres.
ne,

Concretar

en un

referent a

pis

article ço que pertoca fer,
sigui als petits munici

que solament

encara

higiene,

es

tasca difícil i d'un

abast considerable. Per això reduïm el nos

tre tema

a

la situació

higienica, dels'petits

municipis

regnant una epidèmia.
Mentre la quietud (sempre relativa),. la
normalitat, diguem-ho així, va fent son curs

planeres, mentre el sol daurat amb
raig alentador va nodrint la vida de

per vies
el seu
les

plantes

i dels

individus,

i els vents de

quadrant mantenen pura i sanitosa l'at
mosfera, poques orientacions higièniques di
rigides a resoldre la paorosa situació en què
bon

pot collocar-los un dia una invasió esfereï
dora, prenen aquells capdavanters que con
dueixen i ordeinen el desenrotllament de la
municipalitat. I si alguna volta algun pre
visor manifesta la necessitat de laborar per
l'afiançament de la tranquilitat moral i pel
manteniment del passador benestar material
i proposa l'adquisició dels mitjans destinats

esglaiadors i possibles estralls,
perquè un cert nombre
(dissortadament crescut) dels entabanats i
enlluernats pel ja farem, s'hi oposa, o al
a

evitar els

en

surt fracassat,

menys no assenteix a realitzar obres meri
tòries i
per evitar la conjura o re
duir el moment catastròfic, no coadjuvant
a l'adquisició de Prutillatge apropiat per de

pràctiques

turar
un

o

jorn

contrarrestar l'element malsà, que
descarregar amb fúria les ve

pugui

rinoses espurnes de la seva baba.
Es evident, també, que són moltes les càr
regues que graviten damunt les febles es
patlles dels petits municipis i són reduïdes

REVISTA
les resistències amb

guè compta la hisenda

local per a remeiar i aconseg-uiri l'indispen
sable pels temps calamitosos. Mes amb fer
ma voluntat i amb que una visió clara de

realitats, desentenebrés als orbs entaba
nats que, no volen prestar ajuda econòmica,
qru,e protesten de la imposició d'arbitris,
molt practic i útil podria fer-se, i encara
que si bé la llei obliga a proveir-se d'algu
les

substàncies

nes

antisèptiques,

i a

desinfec

quadres, clavagueres, carrers, ha
bitacions i femers, a pagar honoraris a de
terminats facultatius, a mancomunar-se, si
altre no, amb municipis veïns, com que, o
tar pous,

són allunyats o són també petits i adoleixen
dels defectes apuntats, res es fa, res es con
segueix, s'escatima tot i la misèria sumada
amb la misèria dóna un feix d'entrebancs i

.dificultats que constitueixen la negació de
la prudència i són establiment d'una pósi
ció apurada i la formació d'un estat crític,
situant la higiene al nivell més baix.
Encara, mentre l'horitzó es manté clar i

DE

LA

MUNICIPAL

VIDA

ISIDRE

LLORET

de Dret essent funcionari, obtenint ràpi
dament el títol d'advocat. Fa uns qua
tre anys va ser nomenat Cap del Nego
ciat de Pressupostos i Propietats, i, al mo

l'amic noble de

rir,

VIDA

DE LA

tots,

MUNICIPAL,

va

que

en

emmalaltir

Nosaltres, que de tan aprop vivíem la seva
vida, i amb nosaltres tots els Secretaris
de Catalunya i les persones que es preo
cupen de la vida dels municipis, mantin

Veus

drem sempre el record del company allu
nyat, del funcionari íntegre, competent

notablement . Fundada

estudiós,

pèrdua

la

qual

del

ens

duït el pregon condol que avui
cau manifestar.

ha pro
ens

es

•S'imposa, doncs,

amb claredat

meridiana,

que els directors de les municipalitats i tam
bé aquells que pel seu carrec especial poden
influir dins del Consistori, copsin la realitat
esfereïdora que colpeix la testa dels endor
miscats i es decideixin davant de la impe
riosa llei de la necessitat i de l'obligació
inherent al càrrec que ostenten, a treballar

envers

el pròxim.
A. ARIET

Metge
Diada de Sta. Llúcia de 1922

Alcalde de

Viladrau

ressenyada

la se

burocràtica.

carrera

Arran d'ella la figura del volgut com
pany, havia de distingir-se visiblement i

l'Escola

d'Admi

nistració per la Diputació Provincial de
Barcelona, acudí en Lloret a les oposi
cions a la càtedra de Dret Municipal, i el
èxit

va

ésser tan

penyar les càtedres de Dret

Orgànic

Mu

Regismes d'Administració

i

Lo
nicipal
cal a l'estranger.
La seva especialització en matèries de
Dret Públic feren que intervingués en la
confecció de

l'Estatut

de la Mancomuni

altres treballs d'importància a
l'Ajuntament de Barcelona i a l'organis
i

tat

en

representatiu

de la terra catalana.
Contribuïren notablement a donar-li l'au
reola de prestigi que tenia, les Setmanes
me

Municipals que començà a organitzar
l'any 1915, l'Escola d'Administració.
Aquestes nodrides i esperançadores
reunions exclusivament dedicades

municipal,

da

En

seva.

a

la vi

és pot dir que foren obra
es mostrava l'home co

Lloret

problemes municipals; un
perfecte organitzador, vibrant, actiu.
Ultra algun treball dispers com el que
neixedor dels

conté

el volum de la segona «Setmana
l'Isidre Lloret ens deixa
l'obra «Dret Orgànic Municipal», publi
cada l'any 1914, la qual revela no sola

Municipal»,
ingressar molt .jove en Lloret a l'A
juntament de Barcelona, ocupant una
plaça de poca categoria. Ben prompte,
però, va obrir-se pas pel seu talent i pels
Va

seus

estudis.

Els

seus

companys li

reco

negueren aptituds remarcables, les seves
dots es feren ben aviat obiradores. Tenia
només 18 anys quan va ésser nomenat es
crivent interí, passant a prestar els seus
serveis a la Tinència d'Alcaldia del Dis

una

no

grans trets

rernarcable, que els
dirigents
l'organisme provincial—En
Prat de la Riba—el senyalà com a pri
mer Director de l'Escola, de la qual en
fou ànima i guia. Fins al morir, va desem

acusats de traidoria

solament per

aquí a

de

trobar-se acorralats en
temps luctuosos, sinó que també per decor
dels petits municipis, per la ineludible exi
gència de fer bé i a l'enseras per no ésser
no

va,

seu

II,
l'any i9o8,
estigué
qual època, després d'haver ascendit de
categoria, passà a una oficina de Casa la
Ciutat. El seu prestigi
e funcionnri
competent era remarcable; alguns tre
balls d'importància que efectuà, li donaren

per la implantació dels serveis higiènics des
tinats a salvax la vida dels administrats, i

plaça

Cap de la Secció de Governació, un
dels més alts càrrecs de l'Ajuntament.
de

esquitxos impregnats

casió crítica.

dos •anys que ocupava la

uns

i morir quan més abundosos fruits po
dia donar el seu esforç i el seu talent.

rutina,

que -enclou per solucionar els conflictes mor
bosos que flagellen el comú de veïns en l'o

feia

se

dies i espunyint-se els anys tan calmosa
men.t.
Però quan la revolta es presenta i
l'onada pestífera braola amb fúria, escam

de matèria im
pura que trastorna el funcionalisme orgànic
de l'home, del -veí, del petit municipi, llavors
és quan tot es mou, quan es bellugen els que
volen ésser les forces vives dels municipis,
cercant, demanant la manera de contrarres
tar, d'apaivagar la invasió epidemica en
que es troben envolcallats, exclamant-se dels
estralls de la mortalitat, criticant la manca
de Putillatge i dels mitjans que la higiene
ofereix, pregant protecció pels veïns.
Aquests i aquells es troben sense els recur
sos amb què haurien pogut prevenir-se en
la normalitat, per actuar amb prestigi, amb
promptitut contra la intrincada i molestosa
situació i per lluitar amb garanties contra
la difusió del contagi, veient-se, per altra
banda, arrossegant-se a l'abím, amb els ser
veis d'higiene sense prestar-se, quedant,
així, a la barra els pobres i afligits veïns.
Es evident, doncs, que la negligència dels
capdevanters, les migrades utilitats que
produeix la hisenda local, l'actuació desga
vellada i tardana, i la imposició esteparia,
molt diligent en demanar, excessivament es
cassa en donar í molt lleugera en el prome
tre, són les causes de la manca de labor
preventiva i per tant del desenrotllament de
la higiene amb tots els atributs i aventatges

MASSAGUER

primer número, dedica un
record cordial a l'Isidre Lloret, el mala
guanyat especialista en dret municipal,

La REVISTA
aquest, el seu

les nuvolades no amaguen la volta atzurada,,
tot passa, obeint la
i van marxant els

pant

I

5

tricte

fins

on

proporcionen

marcar

que

en

un

unes
nou

Lloret

va

altres

un

cabal coneixement de le

lació

Públic i de la realitat de la vida munici
pal, que amb tan afany i amb tan de talent
propugnava per elevar.

Quan va morir, després de llarga ma
laltia, el dia 17 de novembre proppassat,
tenia

no

més 41 anys.

en

merescuda autoritat.

Al cap d'un any,
li

a

llegis
municipal espanyola, sinó, a més, una
coneixença de totes les corrents del Dret
ment

oposicions

ascens.

Cal

seguir la

carrera

re

El
ca

número de novembre de la «Cròni
de la «Asociación Instructiva de Obre

Empleados del Ayuntamiento de
Barcelona», fins ara nomenat El Obrero
Municipal, que apareix notablement mi
llorat i en molta part escrit en català,
dedica unes belles paraules a en Lloret, de
les quals transcrivim les següents
ros

y

LA

DE

REVISTA

VIDA

MUNICIPAL
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de la seva personali
entusiasme
per la carrera
gran
absorbí
la seva vida
administrativa, que
d'ad
Això
fes
la
carrera
.tota.
explica que

«La característica

tat

vocat

menys de dos anys,

en

cosa

que, si

molts altres és una precipitada i es
tèril improvització, fou en ell• el fruit
natural d'aquest entusiasme, ajudat de
mentalitat. Així mateix,
una poderosa
en

categoria,
més altes je

s'explica

que de la més humil

arribés

assolir

a

una

de les

rarquies administratives.
Aquest mateix entusiasme fou el que
el portà a organitzar les «Setmanes mu
riícipals», Assemblees de tècnics, regi
dors, secretaris i alcaldes, que amb èxit
cada vegada més creixent, s'han vingut
celebrant a Barcelona.
Cal remarcar aquesta

malgrat
sió

una

qualitat,

car,

ésser l'entusiasme per la profes
de les coses que més aventatges

reporta, igual individual que collectiva
ment, els funcionaris municipals n'estem
bastant mancats, potser no sempre sen
se

BIBLIOTEQUES POPULARS

era un

raó.

Quan la malaurança
llaç ha vingut a trencar

d'un trist desen
violentament

una

prometedora trajectòria,
estimat company—Cap de la Sec

tan brillant i
nostre

organització

La creació• i

populars

va ser

de Biblioteques
un-acord de l'Assemblea de

la Mancomunitat celebrada el

mes

nats amb cura, pel servei del públic mig.de
cada localitat; d'altra banda, tenen el ca
ràcter de sucursals de la Biblioteca de Ca

talunya, situada

a Barcelona, i estan desti
estendre per tot el nostre país els
beneficis del préstec de llibres, implantat en
aquella. Amb aquest caràcter es serveix la
necessitat de dotar d'elements de ciència i
a

de treball els estudis isolats, tan mancats
fins avui d'aquest indispensable auxili i so
vint esterilitzats per semblant manca en la
producció que d'ells es podia esperar.
Les Bibliotques de la Mancomunitat són
servides per personal femení degudament
establiment espcial que té
de «Escola Superior de Bibliotecà

preparat-en
el

nom

un

riesn, installat a la Universitat Industrial
(carrer d'Urgell, 187, a Barcelona). La car
es fa en dos anys, ultra el curs prepa
ratori i el de pràctiques, i els ensenyaments
que la constitueixen són veritablement ade
quats a la professió. Així la preparació re
rera

sulta excellent i els ensenyaments de l'Esco
de Bibliotecàries han superat a les més
falagures esperances. La carrera de Biblio
teca

Governació i director de\ la «Esco
la de Funcionaris»—era un dels presti
gis més llegítims entre els facultatius del
nostre Ajuntament. Les lleis i reglaments
l'administració municipal
que regulen
com
els coneixia
ningú.
La personalitat d'En Lloret se recor
darà sempre com a prototipo del funcio

compren

els estudis més escaients per

femenina. i la

seva

ocupació.

Biblioteques

D'acluesta faisó les

de maig

de l'any 1915. Elles tenen una finalitat do
ble. D'una banda constitueixen dipòsits de
llibres, naturalment, limitats, però seleccio

nades

la superior cultura
professió és una noble
a

consti

millora notable i eficaç pels po
bles que poden obtenir-les ja que tenen totes
les garanties de bon funcionament.
Finsara han sigut obertes al públic les de
tueixen

una

Valls, Olot, Canet, Borges Blanques, Ven
drell, Pineda, Figueres i Sallent i s'obriran
aviat les de Badalona, Terrassa i Vich. Els
edificis comporten una sala de lectura, que
algunes vegades té adeqruat moblatge pels
lectors infants; anexe a aquesta sala n'hi
ha una altra de conferències per a la cele
bració d'actes culturals, a més del despatx
de la Directora i les

dependències auxiliars.

La .Mancomunitat construeix l'edifici, retri
bueix el personal i compra els llibres. Els
entitats han de demostrar
Ajuntaments
interès en posseir-ne, donant certes
colla.boracions econòmiques, ben insignifi
cants en relació a la despesa total.
el seu

Darrerament s'ha obert

un

concurs

per

a

Biblioteques, i és per això
donat en aquest número aquestes

la concessió de

que hem
notes informatives que
neixen

encara

molts desco

probablement.

Vegi's

a

publicades

continuació les bases del concurs
en virtut de l'acord del. Consell

Permanent i que ja fa dies foren inserides
en els periòdics oficials de les quatre pro
víncies.

ció de

nari

la recança de sa prema
acompanyarà durant molt de

exemplar,

tura mort

temps

a

la

seva

memòria.»

NOTES LINGÜÍSTIQUES
Hi ha una tendència lloable al restabli
a Mancomu
ment del tractament de vós.
les
seves
comunica
en
nitat de Catalunya,
en camí d'implantar
creiem
està
cions,
que
lo d'una manera absoluta. El canvi de vos
tè en vós en la llengua parlada trobarà sens
dubte grans dificultats, però seria un gran
pas envers la substitució d'aquell tractament
pel de vós la seva eliminació del llenguatge
de les corporacions oficials.
-E1 canvi de vostè en vós té, entre altres
aventatges, el de facilitar la redacció dels

documents, puix que distingeix perfectament
la segona persona de la tercera,-un verb en
tercera persona, el possessiu seu, etc., no po
dent-se referir sinó

a

aquesta

i no

a

amb

com passa amb el tractament de vostè.
Nosaltres recomanaríem a tots els secreta
ris que •procurin, invocant l'exemple de la
Mancomunitat, de desterrar el tractament

dues

llurs escrits oficials, reempla
çant-lo pel
vós, que és tan respectuós com
aquell i és encara ben •vivent en la nostra
de vostè

en

de

llengua.
P. FABRA

Biblioteca

BASES
DE

PER A LA

Popular

CONCESSIÓ

BIBLIOTEQUES POPULARS

I.—Els sollicitants hauran de dirigir les
seves peticions al Consell de la Mancomuni

tat, fins

1923.
Populars que

el dia 31 de gener de

crei o
II.—Les Biblioteques
'a
la
Mancomunitat,
s'ajustaran
organitzi
tots els acords i bases del projecte aprovat
Se
per l'Assemblea de la Mancomunitat.
gons aquest projecte, les Biblioteques tin
dran, demés del caràcter de dipòsit de llibres
per a ús del públic en general, el de sucur
sals de la Biblioteca de Catalunya; estaran
servides per personal proveït de títol facul
tatiu •obtingut en l'Escola especial creada a
l'efecte per la Mancomunitat; tindran un
sistema comú de

•catalogació

i

es

subjecta

de Pineda

règim general de Biblioteques Po
pulars, segons la reglamentació que hagi
ran

al

establert

o

estableixi

el

Consell

Perma

nent.
amb les mateixes
III.—De conformitat
bases, podran establir-se tres categories de
Biblioteca, •que seran de primer, segon o ter
grau, comportant gradualment, a partir
de primer grau, un major fons ini
cial de llibres i un quadro de personal més

cer

de les

complet.

El

personal

d'una Bibliotecària i

serà,
una

com a

nalnim,

subalterna.

Els

'

sollicitants podran indicar la categoria,
d'acord amb les condicions que s'assenya
len les

presents

Bases,

corresponent,

però,

la classificació definitiva al Consell de la
Mancomunitat, segons informe dels seus
tècnics.

REVISTA
IV.—En la present convocatòria es preveu
la installació o organització de quatre tipus
de Biblioteca:
Primer. Biblioteca
construït exprofés.

a

installar

en

local

Segon.
apropiats

Bibloteca a installar en edificis
oferts per les poblacions.
Tercer. Biblioteca a installar en locals
de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis.

Quart. Incorporació de Biblioteques exis
tents, a la xarxa de Biblioteques Populars,
adaptant-les al servei públic.
V.—Les ofertes que es facin a la Manco
munitat, per a les Biblioteques de priffier
segon tipus, hauran d'ésser com a mínim
les següents:

a)

terreny per a la construcció de l'e
bé l'edifici ja construït, que es ce
en
propietat a la Mancomunitat de
Catalunya. L'adaptació de l'edifici corre
rà a càrrec de la Mancomunitat.
b) Una subvenció anual que serà com a
El

difici
diran

o

mínim de 1,000 pessetes per les
Biblioteques
de primer grau, de 600 per les de
segon i de
200 per les de tercer.
c) El servei de llum, aigua, etc. que la
installació de la Biblioteca necessiti.
ofertes que es facin per a les Bi
blioteques de tercer tipus hauran de con
sistir:

a)

En els locals de la Caixa de

Pensions,

les Poblacions

d'Igualada, Lleyda, Tarra
gona, Manresa, Banyoles i Sabadell.
b) En una ,quantitat per l'adquisició de
mobiliari i .per a totes les despeses d'instal
a

lació de la Biblioteca.
c) En totes les que

apartats

es

b i c de l'article

VII.—L'organització
tipus quart,

es

de

preveuen

en

els

precedent..

Bibliotques

del

regularà per les següents

normes:

a)

La Biblioteca que es vulgui oferir ha
installada en una Entitat cultural,
ha d'estar dotada d'un mínim de 3,000 vo
lums, i ha de poder ser absolutament adap
tada al servei públic.
de

ser

b)

Els

ofertors facilitaran a la Manco
munitat l'ús exclusiu del local i de tots els
llibres, mobles i demés m,aterial que hi hagi
en la Biblioteca, i es considerin
necessaris.
A aquest fi es formularà el
in
ventari i s'adoptarà

corresponent
el procediment que cor

respongui per a distingir en les ulteriors ad
quisicions el material propi de la Mancomu
nitat i el que
procedeixi de l'Entitat ofer
tora: S'entendrà sempre
que aquesta està
disposada •a acceptar aquest material, si
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guin llibres, mobles

o
altres objectes, en
l'estat que es trobessin el dia que hagués de
fer el retorn.. Quant als donatius
que es
fessin a la Biblioteca, s'entendrà
que són de
Mancomunitat, si no s'expressa taxativa
ment que es fan a l'E'ntitat ofertora.
c) Seran a càrrec dels ofertors les despe
ses d'aigua i llum
que la Biblioteca neces

siti.

d)

Es formalitzarà

compromfs per un
virtut del qual la
Mancomunitat es comprometrà al sosteni
ment de la Biblioteca, proveint-la de
perso
nal, llibres i material, seguint les normes
mínim de 10

anys,

un

en

que regeixen el servei de
lars. Aquest compromís

gable

i

s'adaptarà

Biblioteques Popu

podrà ser prorro
les condicions espe
cada cas.

7

ganitzades les

Biblioteques

Populars. Per
la concessió definitiva caldrà
que les ofer

a

tes

siguin

satisfactòriament realitzades din
el qual caducarà de

tre d'un any, passat
fet la concessió.

XII.—La selecció de sollícituds

es

realit

zarà abans del 31 de març de 1923.

XIII.—Immediatament d'oberta la Biblio
teca, es constituirà un Patronat que nome
narà el Consell de la Mancomunitat de Ca
talunya, i en el qual les Entitats ofertores
tindran les representacions
que en cada cas
determini. Les funcions d'aquest Patro
nat es regularan per la reglamentació
ge
neral que té establerta el Consell Perma
nerit.
es

a

cials que es fixin en
VIII.—Si els peticionaris fossin els
Ajun
taments, no podran ésser admesos a Con
curs, si no es troben al corrent d'obligacions
amb la Mancomunitat de
Catalunya i amb
la Diputació respectiva, i els seus oferiments
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tindran d'haver sigut aprovats en sessió i
ratificats per la Junta de Vocals Associats.
En el cas de tractar-se de
Corporacions o

particulars, demés de trobar-se els

Ajunta
Municipis on es trobin domici
liats, al corrent d'obligacions amb la Man
camunitat de Catalunya i amb lat Diputació
ments dels

respectiva, l'oferiment tindrà d'ésser legalit
zat en deguda forma i garantitzat per
mitjà
de dipòsit o altra forma
equivalent.
IX.—Confirmades les concessions, la Man
comunitat consignarà en els seus pressu
postos anuals les quantitats necessàries per
a la installació i
organització de les Biblio
teques •concedides, seguint rigurosament
l'ordre que s'estableixi, sempre i quan ,els
Ajuntaments respectius es trobin al corrent
seves obligacions amb la Mancomuni
tat i amb la Diputació respectiva.
X.—Del present, Concurs queda exclosa,
per les seves condicions excepcionals, la
ciutat de Barcelona, on la installació de

de les

Aquesta pregunta s'acut després d'haver
la sentència del Tribunal
Suprem de

llegit

data 2 de gener de 1922 (Ga,ceta del 4 de no
vembre darrer), Sala de lo Civil.
Indubtablement l'article 178 de la Lleí Mu

nicipal conté una declaració de transcendèn
cia, però de transcendència en general no
més teòrica. «Els governadors, els alcaldes
i els vocals clels Ajuntaments—diu—són
per
sonalment responsables dels
danys i perju
dicis indegudament originats per l'execució
o suspensió dels acords de les
Corporacions
municipals. Aquesta responsabilitat
afe
geix l'altra par&graf — serà sempre decla

Biblioteques

rada per l'autoritat o Tribunal
que en últim
grau hagi resolt l'expedient i es farà efecti
va pels Tribunals ordinaris en la
forma que
les lleis determinin.» Aquest
precepte, que re
lacionat, com es deu, amb l'article 181, fa
una afirmació cabdal,
quan es tracta de rea

ri

litzar-la,

Populars ha d'obeir a un crite
especial, que és actualment objecte d'es

tudi.
XI.—Les Biblioteques a construir o insta
llar en virtut del present Çoncurs seran 12,
a

raó de tres de cada

un

dels

tipus

que

es

fixen _en la Base
•Per a l'adjudicació
aquestes •Biblioteques, el Consell Perma
nent passarà a informe del Consell de Pe
dagogia les sollicituds en les quals hauran
de constar els oferiments que es facin,
en
virtud de l'estudi
localitats

on

d'aquests,

seleccionarà les

puguin ésser installades

o

or

topa

es
ben prest amb les dificultats
de la classe d'acció a excercir i de la
compe

tència de jurisdiccions.
El R. D. de 15 d'agost de 1902 i més tard
el de 15 de novembre de 1909 varen donar
una orientació. L'artícle 4 del
primer i el 14
del segon, disposen que els
muni

empleats

cipals

illegalment

separats

suspesos se'ls
deixarà expedita la via civil perquè davant
dels Tribunals ordinaris puguin reclamar
dels que prengueren l'acord, el• pagament
o

devengats durant el període de
suspensió i les indemnitzacions de danys
i perjudicis que en dret procedeixin. Així el
tràmit—un xic pesat—quedava establert. Di
verses sentències
(14 juliol 1908, 27 febrer
1918...) ratifiquen els mentats preceptes, mal
grat que altra jurisprudència del Tribunal
Contenciós Administratiu fes una declaració
no pas prou legal ni justiciera: serveis no
prestats, diu, no comporten sou, (Vegi's les
dels havers
la

de 16 desembre 1905 i 19 octubre 1908 entre

altres)

i per tan cap

responsabilitat calia

es

tatuir.
Però el funcionari illegalment suspès o se
exercir una acció civil entre els
causants o votants de l'acord. Mes la sen
tència de 2 de gener de l'any que acaba de

parat podia

finir, estableix

Biblioteca Popular de Badalona

una altra doctrina
ja que ca-.
balment declara que no és la
jurisdicció
civil la competent en tals reclamacions.
Cal observar que el
metge titular recurrent
tenia al seu favor una jurisprudència admi

REVISTA
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nistrativa constant que té com a punt de
partida l'article 106 de la Instrucció General
de Sanitat; si fins hi ha sentència com la
1917 que conceptua ben
dels sous encara que

de febrer de

de 15

metge

Si

en

l'hagués reclamat
de què parlem

no

el

cas
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tulars, completament inadequada als muni
cipis catalans, és categòrica en aquest sentit,
així com no ho és deventuradament, la que
afecta als Secretaris, funcionaris que més

expressament.

la necessiten.
Es mantingui

la reclamació

ens

decretat l'abonament
el

DE

o no

encara

punt que per principi de
i de decor professional haurià d'és

s'hagués interposat davant l'administració,
segurament s'hauria guanyat (vegi's la sen

més indecís

tència de 9 de gener a la secció de Jurispru
dència), ja que la legislació sobre metges ti

ser

justícia

el critri de la sentència,

servirà, per deixar

temem que

aquest

els buròcrates locals, que se n'havien
fet els amos, 11 treien la poca sava de cièn
cia financiera que tenia i rhavien convertit
cava o

problema purament formal, exclusi
vament burocràtic, sens relació amb els dos
factors que deuen orientar sempre l'acció
en

tributària: necessitats del pressupost i jus
en la distribució de les càrregues.

,tícia

resoldre el problema fi
dels pobles, prescindint
en absolut de la ciència de la Hisenda, com
si s'hagués volgut resoldre els problemes de
S'havia arribat

a

nancier més difícil

ben clar.

la construcció d'un. gran Palau prescindint
de les lleis de resistència de materials.
Es d'extranyar la forta campanya contra

SOBRE L'IDEAL D'AUTONOMIA MUNICIPAL

el R. D. d'll setembre 1918? Feren estreta
aliança els que no podien i els que no volien
la trascendència.

entendre

MUNICIPALISME I PROSPERITAT FINANCIERA DE LES CIUTATS
En les campanyes

polítiques

de

propis

gudament

i es

tranys es parla molt sovint d'autonomia mu
nicipal. Se'n parla afirmant o deixant entre
veure que l'autonomia municipal ha d'ésser
que curi la situació precària per
que atravessen les nostres Ciutats i les nos
tres Viles.
Hi ha segurament un bon xic de confusió
el

problemes de
en la part

es

cultura, tràfec,

abastiment, etc.,

en

no

que

bas

ta per a resoldre'ls la iniciativa i l'acció de
les empreses

privades.

remei

al menys, de manca de meditació en eixes
afirmacions, i és necessari endinçar-se for
o,

ça en la ma.teria i preguntar-se: Perquè i
fins quin punt d'autonomia municipal és un
ideal del present moment polític? ,Què po
dem esperar del seu assoliment? Baix qui

condicions pot arribar-se

nes

a

quins complements requereix per
plena efectivitat?
*

*

a

la

seva

*

Un fet elemental s'imposa

intelligent,

a

l'observador

i ben informat :

imparcial

i

assolir-lo

a

la

nostra terra no hi ha

Ciutats; no hi ha més
Viatjant pel món civilit

que pobles grans.

trovem una diferència, molt gran en

at,

tre Barcelona i les altres Ciutats de la seva

categoria,

i

ens

convencem

de

què

Barce

lona fa un mal paper. *
Però es trova una
diferència absoluta i relativament més gros

compara les demés Ciutats de Ca
Ciutats anàlogues del món ci
amb
talunya
vilitzat. Les nostres Ciutats fan—sense ex
si

sa

es

cepció—un tristíssim, paper.
La Humanitat té en les Ciutats modernes
una

solució

,refinada

dels

principals proble

de la convivència i de la colaboració.
I així com, si no vol recular, no pot passar
mes

d'una divisió del treball molt

accentuada,
tampoc pot prescindir dels organismes d'in
tegració collectiva (família, ciutats, Estat).
se

En l'evolució

político-económica

bles, si les Ciutats

resten

dels po

endarrerides, si

no

assoleixen el grau de refinament que els hi
correspon, es trenca irremeiablement la mar
xa ascendent del progrés.
En el moment
històric actual, el millorament ràpid de nos
tres Ciutats, no és solament un problema
tècnic i administratiu.

Es, també,

un

deure

patriòtic.
Els problemes més elementals de la convi
vència (netedat, higiene, comoditat) no es
tan

resolts

encara.
Les nostres Ciutats i
s'han diferenciat encara ben bé del

Viles

no

tipus

primitiu de

que

l'agiomeració

els hómens

quasibé

com

viuen amb
els animals. I

cooperació

social,

aptes per

compendre,

a

no

són

rural

en

la

els animals i
en

encare

quant a la
organismes

enfocar i resoldre de

(*) Per raons de discreció i per a no complicar innecessà
riament

l'argumentació, prescindiré en aquest

article de tota

al.lusió a la ciutat de Barcelona I als seus problemes.

* *

*

L'orientació de nostra política municipal
equivocada si no parteix del convenci

Elsque

no
po
haurien hagut
de reconèixer llur incapacitat i abandonar
a altres persones les posicions de preferèn

dien,

perquè

d'altra

manera

cia que ocupaven dins l'embrutida organit
zació del caciquisme rural. Els que no vo
lien, perquè els era més còmode dir que el
R. D. era massa complicat que no pas reco
nèixer que amb la seva aplicació lleal que
daven resolts els problemes fonamentals de

justícia

serà

suficiència i de

ment de que .cal guanyar depressa el molt
temps que s'ha perdut, i de que cal guanyar
lo corregint precisament els defectes cabdals
que han ocasionat el retraç : un defecte d'in

i el R. D. es
Reconec que en
alguns altres casos, l'aplicació •del reparti
ment és impossibre si no va acompanyada
d'una intensa acció administrativa i si no

telligència

i un defecte de

caràcter.

Podem fer-ne

tributaria.

passat ja molts anys

Han

mentat

consolidant.

es va

apoiada
ganismes de

per la collaboració de certs or
l'Estat. Però, si els que fan

fàcilment la prova exami
nant la situació financiera de les nostres

està

Ciutats i Viles.
Amb molt poques

campanya contra l'esmentat R. D. no tenen
altre motiu n altre intenció que consolidar
la base de les Hisendes municipals, perquè

excepcions, poden

ésser

totes elles classificades en dos grups: el de
les que no tenen dèficit
tenen un

perquè

no

fan constar d'una manera ben clara, que

quant representa una enorme
perquè no concentren tots llurs es
envers una simplificació del text, en

Pressupost de despeses migradíssim, corres
ponent a l'abandó de tots els serveis públics
i el de les que estan entra,mpades tot i tenint
abandonats* els serveis públics.

l'accepten

Recordarà tothom que fa deu anys es deia
arreu que els Ajuntaments no podien com
plir llurs deures i no podien sanejar les Hi

sats i

manca d'autoritzacions legals,
per manca de mitjans financiers, perquè el
Govern no ajudava.
Així com avui encara hi ha pobres d'es
perit entre els ,administradors de la cosa

sendes per

pública local que creuen excusar llurs pe
«Ah! Si els
cats i llur incapacitat dient:
Ajuntaments disposessin de mitjans finan
ciers suficients!»

L'autonomi,Q,

municipal

no

la hem assolida

encara; però els Aj:untaments disposen avui
d'una quantitat de recursos financiers in

comparablement

majors que els que tenien
fa deu anys. Fàcil és demostrar-ho entrant
en detalls que hauran d'ésser objecte de fre
qüent discusió en la nova Revista.,
Heus aquí dugues proves: la primera que
val per tots els Aj:untaments, amb excepció
de Barcelona, la segona que val per les quin
ze o vint Ciutats i Viles més importants de
Catalunya: parlo del R. D. d'11 setembre
1918, sobre el repartiment i de la llei de 29
abril 1920 autoritzant als Ajuntaments per a
cobrar una dècima

extraordinària.

El R. D. d'll setembre

partiment,
la

política

1918, relatiu al

és base suficient per a

re

apoiar-hi

de despeses que

necessiti desen
rotllar uxi Ajuntament per a complir bé els
seus comesos.

El

règim anterior amb la possibilitat d'un
repartiment, el de consums i el general

en

millora i

forços

vers una

lluita contra els enemics interes
l'establiment dels organismes

envers

•administrat-iius complementaris?
Un altre cas. Fa dos anys i mig que fou
aprovada una Llei concedint als Ajunta
ments una dècima de recàrrec sobre les con
tribucions Urbana i Industrial a l'objecte de
realitzar obres de millora i
les Ciutats.

sanejaxnent

de

Els tràmits que ha calgut seguir per a fer
efectives les autoritzacions de la Llei de 29
d'abril de 1920, són llarguíssims. Però s'ha
arribat al fi. Fora de Catalunya són moltes
les Ciutats o Viles que han imitat l'exem

ple

de Barcelona.

A

Catalunya, quantes?

dir
que n'hi hagi ni una que pugui
de
la
del
'dècima,
Pressupost
que precindeix
perquè li sobren altres mitjans financiers
No

crec

perquè té
pavimentat,
o

en

perfecte

estat els serveis de

clavegueres,

hospitals,

escoles,

etcètera.

Què succeeix, doncs? No puc admetre la
hipotesi de que Regidors i Secretari ignorin
la Llei. Succeeix que entretinguts en les
petites lluites de poble, no-han tingut temps
ni humor per a

parlar-ne

amb calma.

Suc

ceeix—a voltes—que, fent de kabilenys no
poden fer d'homes civilitzats. Succeeix al
tres voltes que no s'han preocupat d'estu
diar quines clavegueres feien més falta i de
Succeeix que no
prepararne els plànols.
d'acord
sobre si s'ha
arriben a posar-se
Pau que el
el
carrer
d'en
d'empedrar primer
d'en Pere. Succeeix que els •amos de l'A
volen fer clavegueres ni em
no es satisfà llur capritxo

doble

juntament

de l'article 138 de la Llei Municipal era in
necessàriament confós i injust. O no s'apli

pedrats si abans
de fer un pont o

no

una

altra millora secundà

-

REVISTA
ria. Succeeix que ningú té cura d'imposar
l'orde• lògic d'actuació : «Primer. Necessi
Pla d'exeèució ; Ter
tats urgents; Segon.
Plànols i pressupost.»
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l'Estat• regenta l'ensenyament, que el
ell.» I fou impossible fer-los entrar en
l'examen del fons de la qüestió, és a dir,

que

pagui
de si

concebible

,una Ciutat moderna que
dels problemes fonamentals
de la instrucció i educació del infants! ! !
es

* *

DE

*

es

desentengui

Trovem •arreu greus defectes d'intelligèn
cia i de caràcter i, en presència d'això, és

•molt difícil sostenir noblement que l'oeutono
mia municipal hagi d'éser el primer i únic
•ideal de la nostra política.
Jo m'atreviria
a dir que el que fa falta és una tutela dels
•Municipis durant un període educatiu. Na

turalment,

una

tutela exercida per

una

enti

tat política que conegui les necessitats dels
Ajuntaments, que estigui compenetreda de
llurs condicions, i que tingui mitjans per a
ajudar-los. E.n una paraula, una tutela que
no podrà ésser exercitada per forasters
que
pensen en el domini pel plaer de dominar i
en l'explotació per a fruir-ne el
profits. Es
a dir, una tutela xercida per un
organisme

polític

català..

Si el

concepte de tutela resulta massa
fort, diguem-ne acció fomentadora del mu
nicipalisme i formació del caràcter dels ad
ministradors de• la cosa pública. Es el ma
teix.
Consti ben clar, encara que resulta una
redundància el afirmar-ho, que quan dic
que els Ajuntaments no deuen buscar avui
llur salvació en l'autonomia municipal ab

soluta, sinó

cipalíste

avenç de l'esperit muni

en un

i en una consolidació de llur situa

ció financiera baix la direcció d'un organis
me polític-català
que disfruti de plena au
tonomia, no. vull dir que sigui recomanable
ni com a mal menor, la continuació de l'es
tat actual, ple de tràmits burocràtics i man
cat de tota idealita.
No vull dir que els

hagin de sofrir
Civil, d'un Cap

Ajuntaments

la tutela d'un

Governador

d'Obres Públi

ques, d'un Comandant de Marina, d'un Ins
pector Provincial de Sanitat, etc., etc. Vull
dir que •el pervindre dels
està

amenaçat per

run

Ajuntaments
perill més greu i més

im

minent que l'ecció dels homes sens anima
que des dels recons infectes de la Direcció
d'administració local entorpeixen la vida

municipal espanyola

haver

sens

mai una iniciativa generosa,

preocupat

jamai,

de

podien

com

llurs facultats omnímocies per
la vida local espanyola.

a

Aquest

inniinent,

tingut

sens

ja

dels

migrat de la
Ajuntaments.

Contra

aquesta
lluitar si

aquesta

guida un problema material, un problema
de capacitat finaciera dels Ajntaments, que
és un problema social per excellència
perquè
exigeix la imposició i aplicació ordenada
d'un sacrifici. Per a resoldre aquest pro
blema fan falta les mateixes condicions de
cultura• i ne fa falta molt en especial una:
caràcter.
Malauradament
atravessa
la
nostra terra un moment històric d'espan
tosa decadència dels

valors personals. No
hi ha forma de cobardia que no estigui
abundosament representada entre nosaltres
a l'actuació particular
gent. La cobardia dels
que governen i administren la cosa pública
de les nostres Corporacions locals és ja in
superable: cobardia en front dels represen
tants dels grans interessos particulars; co

que

no

dongui el to

i oficial de la nostra

bardia

en

front de les resistències

contribuients; cobardia en front
les pretencions injustes dels empleats

arrelat està, que jo conec molts casos en que
persones honorables i de bona voluntat te
nen tanta por a les incomoditats que oca
siona la tasca d'ordenar el sistema d'ingre

despeses d'un poble, que tenen por
fins d'estudiar-lo degudament.
Hi ha en
i de

l'actualitat vàries ciutats i

lunya

despertar
perill més

•

de Cata

municipal

a

costa d'una mica d'esforç

i d'un xic d'incomoditat.

L'Escola de Funcionaris, procurant for
bons empleats que sàpiguen plantejar

mar

d'ideals i contra

de

nostres Ciutats i les nostres Viles.
Devem procurar que a Catalunya

pobles

que són víctimes d'e,questa màxima
cobardia: la por d'estudiar per por de que
el resultat de l'estudi sigui un convenciment
ferm de que es deu i es pot sanejar la Hisen
da

no

es

succeir en la reunió de
la Ponència de l'Assemblea
d'Ajuntaments
va

celebrada •a Madrid en novembre de 1921. En
aquella reunió vaig ésser derrotat per la re
presentació dels Ajuntaments de Madrid,
València, La Corufia, Granada, Segòvia i
•
Tarragona (també un català!) al pretendre

i resoldre'n totes les inci

bé un repartiment
dències, que sàpiguen: plantejar i resoldre'n
ben bé un Presupost extraordinari de la
decima, que sàpiguen redactar i posar en
pràctica ordenances d'arbitris nous a mesu
ra que la importància dels pobles respectius
ho requreixi, compleix amb una missió pa
triòtica.

pletat

Però el

seu

treball ha d'éser

compendre

que 113. solidesa financiera dels Ajuntaments
no és una condició vital.

*

*

*

Si vé a Catalunya una
generació de polí
tics municipalistes que es facin carrec d'a
queixa gran veritat, els nostrts Ajuntaments

adquiriran una

força •ofensiva i defensiva i
prestigi que avui no tenen.
La nova generació de polítics
municiplis
tes deurà ésser força diferent de l'actual.
Avui van els Regidors als Ajuntaments
per
a satisfer una
vanitat, un desig d'ostenta
ció, per a collocar i protegir parents i amics,
per a atropellar els contraris..., per a trafi
un

públic. I és molt natural
burocràcia, corrompuda pel mal
exemple , desmoralitzada per l'espectacle
car

amb l'interès

que

la

constant del regidor que sols s'interessa per
les qüestions de personal quan hi té un
pa
rent o un recomanat, que sols s'interessa
per les qüestions d'urbanització quan hi té

terrenys aprop,
teix del principi

en

una

paraula, que

par

de que

l'Ajuntament és per
ell i no ell per l'Ajuntament, no senti el
deure d'ésser intelligent, laboriosa i disci

plinada.
*

* *

No és precís que els polítics renunciïn a
l'ideal de l'autonomia municipal.. Al con
trari. L'autonomia municipal és el camí
per
a l'auto-educació econòmica
i social dels
ciutadans i aquesta auto-educació és el fo
nament més sa de la prosperitat d'un país
en 'actuació la
gran quantitat
deforces ciutadanes que necessita un país
per a assolir la plenitud de la seva prospe
ritat espiritual i material.

perquè posa

Es precís, tan sols que es facin càrrec de
que la tasca de fer un poble modern (enca

que sigui geogràficament tan petit com
requereix una gran divissió del
treball, si el treball ha de resultar ben fet.
I en la tasca de fer CATALUNYA,, tots els
que
hi prenen part han de posar llur ideal en
ra

Catalunya)

Catalunya,

però llur esforç en la tasca con
que els corespong-ui. Per als direc
tors de la política de nostres Ajuntam,ents,
creta

aquesta tasca és: fer Ciutats, i més concre
tament, fomentar l'esperit municipalista i
sanejar les Hisendes municipals. •
MIQUEL VIDAL GUARDIOLA
Prof. a l'Escola d'Administració

amb el de la formació i educació po

lítica dels ciutadans

encarregats

trar les nostres ciutats.
El problema financier de

d'adminis•

l'Ajuntament

que

estigui

nantment als Ajuntaments. Davant del fet
que els Ajuntaments paguen un servei que

anys de constància. Res més fàcil... si els
cridats a resoldre el problema comprenen

regenten, no, veieren els meus estimats
«Ja
companys altra solució que la de dir

llur

un mes

a

per a rompre les traves burocratiques que
estorven avui la marxa administrativa dels
Ajuntaments. Però si no volen caure• en
una forma
_pitjor de l'anarquia que la que
avui patim deuen simultaneament fer re
viure l'esperit mimicipaliste i

com

que la Ponència acordés que la instrucció•
primària era tasca que coresponia predomi

no

Qüestió d'in
telligència, primer; qüestió de caràcter,
després.
Bé està, molt bé, que els polítics lluitin

de

Sobre -aquesta base de cobardia, és molt
difícil resoldre el problema financer. Tant.

sos

deu anys la política iniciada.

indegudes

dels

aprofitar

conceptes, hem de
volem transformar ràpidament les

repeteixi el que

organisme que pot fer la ciutat que tots de
exigir.
El Municipalisme és, abans que tot, un
problema de Cultura. Però planteja de se
vem

missió política i social

manca

migradesa

força dinàmica, actua en dues etapes: con
vèncer als ciutadans de que deuen
exigir
més coses de la seva ciutat, i convèncer als
ciutadans encarregats
d'administrar els
Ajuntaments de que l'Ajuntament és l'únic

haver-se

més urgent, és la manca d'ideals
municipalistes, és el buit en l'esperit dels
administradors dels Ajuntaments, és el con

cepte

La primera etapa de la regeneració de
nostra vida local és, doncs, el foment del
El municipalisme com a
municipalisme.

9

pitjors

condicions, es resol amb
d'estudis, dos anys d'esforços i deu

en

deure i

es

disposen

esforçar-se dos anys

a

estudiar

un

i •a sostenir

mes,

durant

La REVISTA DE LA VIDA MU
NICIPAL tindrà ordínàríament

planes :
Aquesi número,
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SECCIÓ DE LEGISLACIÓ

LEGISLACIÓ

FORESTAL

que tenen els Ajuntaments
tot ça que es refereix a boscos, és conve
nient tenir notícia de la R. O. de 29 de no
Per la relació

Aquesta Secció és d'una

Ajuntaments,

els

si

es

-gran utilitat

per

desenrotlla

lògica

secció de

disposi

ment.

qui creu que
generals ha de

Hi ha

una

contenir totes les que
No poques revistes
d'Administració veurem que segueixen dit
cions

surten

a

la

camí.

•

posicions

generals administratives, existei
xen publicacions especials
que substituei
xen amb gran aventatge a les que, com la
present, no han de tenir altre fi que ésser
orientadores de

l'activitat

dels

Secretaris

Municipals.
Es per aquesta
deuen aparèixer

raó que entenem que sols
en
aquestes columnes
aquells preceptes de caràcter general que
es relacionin .directa o indirectament amb

Ajuntaments.

Lo, que no

sigui

concami

tant

amb l'Administració Municipal, no té
interès pel nostre objecte i per lo tant no

apareixerà

en

aquestes

pàgines.

Per altra part, la simplificació de la tasca,
afavoreix "atenció del llegidor. Res té tant
perill com fer perdre l'interès del que té a
les

mans una

lo

instrument de treball im
mediat que faciliti i perfeccioni llur tasca
imp ortantíssima.

general,

revista.

Els Secretaris

tant, que tots

els

un

ARQUITECTES

Gaceta.

Nosaltres creiem que •això és un error fo
namental.
Per l'estudi complet de les dis

els

tura

venia regint per ço que fa al tre
ball d'arquitectes, el R. D. de 2 de novembre
de 1920. Per R. D. de 1 de desembre, i d'a
ara

amb l'informe de la Junta d'Urbanit
zació i Obres del Ministeri de la Governació,
s'han aprovat noves tarifes d'honoraris
que
deuran percibir dits facultatius pels tre
balls de la seva professió.
La reforma segueix les normes
cord

generals

que han precedit els canvis en la tarifació
de totes les professions lliberals, marcant,
per lo tant,

una alça.
Donem compte de la
disposició perquè freqüentment els Ajunta

ments tenen relació amb -els Arquitectes
per
les obres que realitzen amb la
cooperació de
dits facultatius. Per l'extenció
que té no
transcrivim dit R. O. (que aparegué en la
Gaceta del dia 3 del corrent) i ens limitem
a indicar que les tarifes són les
següents:
Tarifa primera. Honoraris corresponents
a

sa

obres de nova planta.
Tarifa segona. Honoraris corresponents
obres de reforma, reparació i demolició.
Tarifa tercera. Honoraris corresponents

a

que trobin continguts dins d'aquesta Sec
ció especial, seran de gran interès per a
ells.

a

Altres observacions hi ha que ter també
perquè serveixin de norma al nostre tre

Tarifa ,quarta. Honoraris corresponets
medició de terrenys.

desllindaments
solars.

La majoria de revistes publiquen els
preceptes administratius generals amb tota
l'extensió llur i sense comentaris. La uti

a

d'aquest
indispensable

medició d'edificis.
Tarifa sèptima.

ball.

litat

sistema és molt migrada. Es
acompanyar al que llegeix,

vembre de 1922, aprovatòria del reglament
provisional per a l'Institut Central d'Ex
periències Tècniques Forestals.
Direcció Tècnica de

l'Institut, dedi
aquestal activitat, resentà una n
mória, fent la corresponent proposta de ser
veis, i el Ministeri de Foment aprovà, amb
caràcter provisional, 1a memòria, que can
La

Fins

preceptes

bran, per

en

de

terrenys,

edificis

i

cada a

reglament autoritzant al Director de
perquè pugui començar les ex
periències.
L'Institut té per objecte contribuir al pro
grés de la ciència forestal i al foment dels
monts; cooperar a l'avençament de la in
dústria dels boscos; verificar assaigs i els
té

un

l'Institut

treballs d'experimentació

Tarifa quinta. Honoraris corresponents
medició de solars.
Tarifa sexta.
Honoraris correspanents a
Honoraris corresponents

sallicitin les

lizats.

Després nomena als funcionaris de l'Ins
titut, en la forma indicada en son article
prirrier, i detalla, en el segon, el personal de
l'Institut, que serà constituït pel Director

enginyer, enginyers
i

i auxiliars facultatius

personal subaltern.
En la resta

a

que

corporacions públiques o particulars; fa
ciliar, a tots els que desitgin treballar en in
vestigacions forestals, els medis necessaris
dirigir i inspeccionar la collaboració pres
tada per altres organismes i procurar la di
fusió de les investigacions i 'avenços rea

dels articles s'ocupa de les

personal. El conjunt d'engi
investigados tècnics, presidits per el

funcions del
nyers i

director, forma

la Junta de

l'Institut, que té
caràcter general relaciona
des en la formació de pressupost, distribu
ció de crèdits i aprovació de comptes.
atribucions de

amb notes explicatives, encara que es reduei
xin a breus comentaris. Una glosa de po

a

taxacions de terrenys i solars.
Tarifa octava. Honoraris corresponents

MUTUALITAT ESCOLAR

ques ratlles és molt sovint més intelligible
que la transcripció literal d'un precepte far

a

ragós i extens. Però, hi ha que tenir en
compte que certes disposicions posseeixen
un interès d'aplicació que
obliga a transcriu
re-les exactament.
El Secretari municipal
que tingui necessitat d'aplicar un precepte
important, podrà acudir a les pàgines de la

a

taxacions d'edificis.
Tarifa novena. Honoraris corresponents
taxació d'obres de nova planta.
Tarifa dècima. Honoraris corresponents

En vista d'una instància de la Comissió
Nacianal de la Mutualitat Escolar, que fou
aprovada per R. O. de 11 de maig 1912, es

nostra Revista sense necessitat de buscar la

font

originària,

tota vegada que transcriu
rem al peu de la lletra els
preceptes que
tinguin importància. Però quan es tracti
de coses d'interès relatiu, i de les que calgui
solament tenir una noció,
substituirem

transcripció literal
dongui noció exacta del

aquella

per

que

precepte apare

gut

a

una

glosa

la Gaceta.

Dels preceptes generals en farem dos
agrupaments: l'un compendrà lo referent
matèria d'Hiesnda, i l'altre tot lo restant.
La raó d'aquesta separació és clara. Per
als Ajuntaments, la part d'Hisenda té una
importància extraordinària, la qual cosa
justifica que dit ram sigui objcte d'estudi
separat, doncs així, subdividint-lo, permet
més l'especialització.
Aquestes normes ,seran les que marcaran
les línies de conducta en la Secció present.
Nosaltres confiem

que això no ha de re
presentar sols una novetat quin fi sia exclu
sivament separar-nos de lo corrent, sinó una
en

evident que facilitarà Pestudi per
part dels funcionaris municipals, única cosa
que ha de guiar-nos, ja que nostra preten
ció no és altra que dar-li, demés d'una cul

a

reconeixements, consultes, plànols, títols
documents, certificacions, informes

i altres
i còpies.

Tarifa undècima. Honoraris per la direc
ció d'obres de nova planta i reforma en les

portades a terme fora de la residència
arquitecte.

de

resol per R. O.

de 16 de novembre de 1922
reformar els articles 5, 6, 7, 8, 21 i 24 de
dit Reglament en la forma indicada per dita
última R. O., a fi de poder cooperar a l'o
bra de retir
caç,

MESTRES
Dificultats

de

diversa

obligatori,

deu començar

en

que, per

a

ésser efi

les escoles primàries.

TRACTAMENTS
índole

existi3n

(ocasionades a voltes pels mateixos inte
ressats que d'una manera sistemàtica nega
ven o restrassaven la facilitació de
dades)
per a la classificació ordenada dels mestres
i les mestresses nacionals.
Hi havia dificul

Per R. D. de 15 de desembre de 1922, i
atès el creixement de l'agriculura, indús
tria i comerç de la vila de Montblanc
(Tar
ragona), s'acardà concedir al seu Ajunta
ment el tractamen de Illustríssim.

publicar les relacions dels interessats
i per tant l'existència en sa totalitat del ver
dader escalafó dels mestres.
tat en

EXPOSICIÓ

D'INDCSTRIES

A

solucionar dita dificultat tendeix la
R. O. de 15 de novembre de 1922 disposant
que quedin inserides a la Gaceta les rela
cions de mestres i les mestresses, classificats
i ordenats en sèries, on constin els respectius
interessats. Conté aquest precepte la Gaceta
del dia 1 de desembre, publicant-se a conti

Per Rs. Os. de 2 de desembre 1922 es
cedeix

importació

en

règim temporal

con

dels

efectes que amb destinació a les Exposicions
de Tècnica
PEdificació i del Moble i D-2

›de

coració,
nes

nuació de l'esmentada R. O., la relació a
que la mateixa a11ude1x, i al final d'aquesta,
una

ELÈCTRIQUES

es

presentin

al

despatx

en

les Dua

de la Península.

PORTS

nota de les reclamacions desestimades

i altra dels mestres i les mestresses que no

han enviat les dades per
sicats.

a

poder ésser clas

La R. O. de 10 de desembre de 1922 arr..6
el
general per a

reglament
règim de les Juntes

va

i

l'organització

d'Obres del Port.

El

REVISTA
Minisre fa ús de les facultats que dlinquen
de l'article quart del R. D. de 18 de set nobre
darrer. En dit reglament, que té molta ex
tensió

(arriba

a

99

articles), s'orga,nitzen les

Juntes, distribuint-les entre Juntes d'Obres
del Port
capitals de província, i punts
que

no

capitals de província;

sien

es

d tallen

les atribucions i deures de dites Juntes i de

permanent;

la Comissió

sabilitats;

es

s'analitzen les

fixen les respon
sessions a cele

brar per les esmentades Junta i Comissió;
es detallen les atribucions• i deure:s del Pre •

side, Vis-President, Vocal-interventor,

Se

cretari-Comptador, COmissió Instructora
d'Arbitris i Enginyer Director de les obres.
Es disposa la suspensió de la Junta d'O
bres en ple i Comissió Permanent (que serà
resolta pel Ministeri de Foment) en certs
casos; s',a,prova el règim de la custòdia
moviment dels cabals administrats; i es
crea

una

Ports que

Comissió

hagin

Administrativa

Tenim

els

règim especial.
reglament un últim

de tenir un

Finalment, inclou dit
grup de
ries.

en

disposicions

generals

í

t/Unsit')

interès

què

es

calde de la localitat.

precepte. Apareixerà

ESCOLARS

el número pro

per.
JOSEP
Prof.

a

M.

Pi Sugins

-

l'Escola d'Açlministració
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LA PRIMERA PLANA DE LA REVISTA
A cada número, en la primera plana de
LA REVISTA publicarem una
fotografia d'un
edifici municipal, amb preferencia una casa
de la vila.
avui la casa de la

Publiquem

ciutat cap i casal de
Catalunya.
Així lograrem posseir una collecció de to
tes les llars dels Ajuntaments de la nostra
terra.

Observem per tant que no ens limi
tarem a publicar les cases consistorials la
façana de les quals tingui un interès artís
tic; les publicarem totes.
El nostre objecte no és donar una mos
tra de

bellesa arquitectònica,

sinó també
petit homenatge—que és estím-ul

prestar un
pels altres—als pobles que han

alçat un edi
fici per casa consistorial o l'han habilitat
essent de la s va propietat, fent així
lloa
ble

esforç

econòmic.

Encara afegirem que algunes vegades a la
primera plana hi anirà alguna casa de la
vila de
sant.

l'estranger,

que

ens

sembli interes

Aixf aquest començament del número de
LA REVISTA amb una
fotografia d'una impor
tant construcció
acom

municipal—sempre

panyada d'una concisa i senzilla explicació
—donarà una •bella impresió del què és la
nostra publicació.
En tot cas, tot
quant faci referència a de
talls arquitectònics de construcció, distribu
ció, etc., podrà ésser objecte d'un article
apart. La primera plana no té precisament
un

caràcter tècnic.

MUNICIPAL

JURISPRUDÈNCIA

Contindrà aquesta secció les sentències del
Tribunal Suprem, a partir del primer de
gener de 1922 i les resolucions ministerials
i d'altres organismes centrals que hagin sor
tit durant el mes; així en el número vinent
hi aniran les corresponents al present mes
de gener.
Avui inserim, doncs, solarnent
sentencies del Suprem, a partir de la data
susdita i seguint l'ordre amb que foren dic
tades.

No apareixerà, no obstant, en aquestes pla
tota la Jurisprudència ni totes les re
solucions. Apareixeran,
només, aquelles
nes

que tinguin interès pels Ajuntaments. Con
siderem que fer altrament constituiria una
labor perfectament inútil i fins perjudicial
pel públic, a,1 qual ens dirighn, ja que h se
ria desviada l'atenció, la

seva

atenció pre

ferent, produint-li una forçosa
La

majoria

terès tenen

desorientació.
Suprem, cap in
pels Ajuntaments i la seva com
de sentències del

se

gons sigui la matória de què tracten. La sec
ció Versarà sempre sobre afers municipals.
Per tal que tingui tota l'eficàcia que desit
gem i constitueixi una veritable font de con
sulta i d'illustració pels Secretaris, no ens
a

donar

un
a

precís

extracte de la

més, hi afegirem

•11

Termes Municipals; Padró d'Habitants ;
Ajuntament (Renovació i constitució) ; Ajun
tament (Funcionament);
Junta Municipal
(Renovació, constitució i funcionament);
Alcalde, Tinents d'Alcalde i Síndics; Regi
dors (capacitat, compatibilitats, deures i
drets; responsabilitat) ; Secretari i altres
empleats (Comptador, Caixer, Metge, Vete
rinari, i Farmacèutic titulars, Arquitecte, et
cètera); InstrUcció Primaria; Beneficèn,cia;
Sanitat; Policia Urbana i rural (Ordenan
ces
municipals); Prestació personal; Muni
cipalització de serveis,. Serveis delegats;
Pressupostos (tramitació) ;Arbitris i Impos
tos; Hisenda Municipal (recàrrecs a les con
tribucions, Cessions de l'Estat; patrimoni
munícipal ; emprèstits; comptabilitat) ; Re
partimen,t; Recursos d'alçada (alçada, quei
xa, agravis); Suspensió d'acords ; Contrac
tació

municipal;

Mancomunitats Munici

Litigi; Béns comunals; Responsabili
dels Ajuntaments; Actas,
certificacions

pals;
tat
i

notificacions.
Veus aq-ui, doncs, exposada la classifica
ció que adoptem , com pot veure's
ja en el
present número.
L'esforç que. fem amb aquesta secció, la
qual obligarà algun cop, com en el present
número, a augmentar el-nombre .de planes
de la REVISTA, creiem
que no serà malagua•
nyat.

un

brevíssim comentari que serveixi com a pri
mer
element d'aclariment i de dreturera
orientació. Encara, en la majoria dels ca
sos, és a dir, sempre que convingui, copia

íntegre

en

DE

sentència, sinó que,

Per R. D. de 17 de desembre de 1922 s'o
bliga a tots els Ajuntaments •a installar i
conservar les Escoles nacionals.
Per Ia Feva extensió no es publica
el

SECCIÓ

limitarem

CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS

VIDA

LA

prensió requereix coneixements especials

en remarcar
que en els
tracti de Junta d'Obres, en
ports corresponents a localitats que no són
capitals de província, és vocal natiu l'al
casos en

DE

textualment i integrament, un o més
delS fonaments o considerandos, d'aquesta
faisó la reolució serà presentada ben com

F. CUL1 I VERDAGUER
Prof. a l'Escola d'Administració

rem

i amb tot el seu abast.
El sistema més sovint emprat per les re
vistes no permet ajuntar en una forma fà
cil i pràctica aquestes fonts
i això

prensible

legals,

dificulta el que es puguin guardar. I quan
hom les necessita no les troba ben prest, per
dent per tant l'interès pràctic que es prete
nia aconseguir amb la seva publicació. Tal
serveix aquesta secció en la nostra
Revista, la dificultat desapareix. Cada sen
tència, cada resolució, constitueix una fitxa
com es

dimensions,
collocar-la

en

cal només retallar-la i

el lloc que per la classificació

li

pertoqui. La fitxa porta l'extracte de la sen
tència amb el breu comentari, i, al
davant,
la matèria de què tracta, data de la mateixa
i de la seva
rea,

publicació a La Gaceta ; al dar
quan cal, hi ha copiats els consideran

importants. Els Secretaris que les
colleccionin tindran aplegada tota la
juris
prudencia que els interessa i la tindran aple
gada ben a la seva mà, per quan els convin
dos més

gui

usar-ne.

CONFERÈNCIES COMARCALS
L'Associació de Llicenciats en Adminis
tració Local té en projecte donar diverses
conferències en les poblacions
caps de co
marca, tractant els principals problemes que
afecten a la vida municipal.
Per a facilitar la seva
tar

en

organització

els poblemes llurs,

i a

i orien

l'objecte

de

que les conferències siguin oportunes i pro
fitoses, ha circulat aquella entitat el següent

qüestionari.

.

Primer. Problemes plantejats
que difi
culten la vida normal dels Ajuntaments

d'aqueixa comarca
Segon. Sobre quin
es creu

d'aquests

més convenient

rencia.
Tercer.

Quart.

donar

Dia i hora per

a

problemes
una

confe

celebrar-la.

Aqueix Ajuntament facilitaria el

local?

Quint.
Sisè.

Quin local seria?
compromet aqueix Ajuntament

Es

a

Un punt interessant, i per cert
gairebé in
soluble, és el de la classificació de matèries.
Una classificació extensa porta el perill d'u

sufragar les

costosa recerca i per tant d'un poc pràc
tic maneig; una classificació reduïda
porta
els mateixos inconvenients. Malgrat ço limi
tat dels objectius, els afers
ofe

Ajuntaments comarcals?, periòdics de la lo
calitat?, veïns
•general?
Vuitè. Quants són els Ajuntaments de la

reixen un molt vast camp de serveis i
per
tant de matèries. Una sentència, una reso

Novè. Interessaria i seria
la Conferència?

na

municipals

lució,

a

vegades n'afecta més d'una.

hi ha més remei

que

No

classifica
ció prudent — ni reduïda, ni extensa — ben
apte per a contenir tots els assumptes i per
evitar enutjoses recerques. Transcrivim a
anar a una

continuació la classificació que hem adoptat
i que indica les matèries que contindrà cada
terme

despeses

de viatge?, d'estatge?
Setè. Pendria al seu càrrec aqueix
Ajun
tament la propaganda de l'acte entre els

Comarca?

concorreguda

Desè. Observacions particulars.
tots els Ajuntaments i d'una

A

manera

especial als seus Secretaris s'els prega res
ponguin amb urgència el qüestionari trans
crit, adreçant la reposta al domicili de l'As

(Escola d'Administració de la
Mancomunitat, carrer del Bisbe.—Barce
lona).
sociació

REVISTA
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de la tecnica munici
pal, cap tant interessant per a la vida
dels pobles, com les clavegueres, i mal
grat que des d'anys la legislació dona

cionat els sistemes de

pobles per construir-ne,
mitjans
és, que són nombrosos els pobles
de Catalunya que encar no tenen cons
truïda la seva xarxa de clavegueres.
Les obres de les ciutats, fins les obres
sovint
que fant les grans ciutats, troben
el seu reflexe en els pobles ; però tot lo

necessari

coses

als

va

a

lo cert

que

refereix, no
capital, tot lo més,
a la ciutat, rarissimes vegades les
solament iniciades en els pobles i

la tècnica sanitària

a

es

acostuma a passar de la

arriba

veiem
en les nostres viles.
Durant molt temps, s'ha

tingut

un con

cepte ben distint de lo que la realitat deia
les clavegueres per als
que devien ésser
Provenia això, principalment, de

pobles.
què es

clavegueres

tubu

lars. No és precís, que per les clavegueres
si pugui passejar amb barca o cotxe, corn

Barcelona,

París i

a

passa

el

Congrés

de

que encara que
les grans ciutats les primeres aigües
procedents de la pluja porten les impureses
dels carrers, efectuada la primera neteja
en

CLAVEGUERES

De totes les

Raechlung, •presentats en
Berlín, de 1907, probaren,

ni

tampoc

és

gastar els centenars de mils pes
setes que per les seves xarxes gasten les
grans ciutats; n'hi ha prou amb tal que
tinguin la secciò suficient per a engullir
les

aigües residuals que per elles han de
circular, que siguin fàcilment inspeccio
nables i registrables, i, finalment, que pu
guin tenir-se ben netes e impermeables.

pluja,

per la continuïtat de la

van

reco

brant la seva puresa. Així també a França
en les instruccions donades en
1910 pel
Ministeri de l'Interior, prèvia aprovació

Superior d'Higiene Pública,
clavegueres, s'ad
met l'evacuació directa de les aigües le
pluja als rius, i tot lo més una petita de

del Consell
per

a

la construcció de

cantació.

Obeint a aquest criteri el coronel Wa
ring iniciava l'any 1878 a Memphis (Amè

rica), després

període

d'un

de

malal -

ties infeccioses i de la febre groga, el sis
tema d'evacuar les aigües residuals amb
tuberies de diàmetres reduïts, que varia
ven de
15 a 50 centímetres.

pendre per exemple les
ciutats com París, Barcelona. Aque
volia

grans
lles històries que es contaven, de que per
les clavegueres de París si podia passe
jar amb cotxe i que en l'inauguració ue
les de Barcelona s'havia celebrat un ban
contribuïren moltíssim a que els

quet,

olvidant l'idea de proporció —
clave
que ells, al fer les seves
gueres devien fer-les com més grans mi
llor, per que així engullirien millor les

pobles —
pensessin

aigües residuals i s'evitarian obstruc
cions, i també perquè fent-ho així imi
tarien a la gran ciutat, oblidant que'ls
press-upostos dels pobles són reduïts i
no és més
que la secció d'una claveguera
hi ha de circular un
caudal d'aigües i•esiduals, caudal d'a,i
residuals (r) que no és inimitat, si
que

un

tub per

on

gües

nó que pot precisar-se. Podem fàcilment
saber l'aig-ua de pluja : el Servei del ma
de
pa pluvomètric de la Mancomunitat
el
nú
camí.
Sabem
Catalunya, és un bon
mero

d'habitants d'un

poble

i amb

força

exactitud poden .calcular-se els que pot te
nir dintre de ro ó més anys. Si tot això
pot precisar-se ; si sabem la quantitat
de pluja que cau en un segon; si

d'aigua

sabem el número d'habitants, fàcilment
Podrem saber el número de litres d'aigües
negres que han d'anar a les clavegueres;
les aigües blanques i les •ai
la suma

çle

gües

negres

ens

aigües resi
d'aigües resi

donarà les

duals; Conegut

el caudal
duals que s'han d'evacuar é perquè no
ajustar les clavegueres al caudal que per
elles

pot passar?

Heus

aquí

el

problema

que han solu

(1)
algües resIduals són totes les que van a la clave
es diu algiles
guera, siguin de la classe que es vulgui. Quan
blanques, es refereix sempre a les de pluja, i alglles negres,
les de la casa (excreta humana, w. c., aigüeres, bany, renta
Les

dors, etc.).

Fig. 2. — Secció del pou de registre, per on s'inspeccionen
les clavegueres : BadaloLa

,Fig.

3.— Planta de un pou de

registre : Figueres

Si es té present que en els pobles i viles
hi ha la densitat de çases de les ciutats,
la circulació i el tràfec són molt més pe
no

l'any 1878

Des •de
tubs

com

un

sistema

que

s'emplearen

orgànic,

els

la ciència

sanitària ha fet immensos progresos i l'ús
del formigó i dels ciments Portland, han
contribuït

a

donar

solució

una

i definitiva al problema del
de les ciutats i pobles.
ca

económi

sanejament

El

sistema tubular, es fa avui de dues
maneres distintes.
Usant dues tuberies :
una
a

a

per

les

les

aigües blanques

aigües

negres; o
la que hi van

i altra per
bé usant una sola

desguassar
aigües residuals. Del primer sistema
seran les clavegueres—en constr.ucció—de
Badalona; del segon o sigui una sola tu
beria, són les clavegueres de Figueres.
El volum d'aigiies de pluja a evacuar
no tenen sovint en els pobles la impor
tància de les grans ciutats, per la diferèn
tuberia

a

totes

a

les

cia que hi ha entre l'extensió d'un i al
tre, això fa que—sobretot pels poblesquan es vol anar a una solució econòmica,
es construeixi solament una tuberia des
negres, i cons
dues tuberies en
aquells •carrers que per la seva topogra
fia permeten recollir l'aigua de pluja que
corre a cel obert pels carrers d'una sola
recollir les

tinada

a

truir

solament

tuberia.

Els

aigües

les

treballs del

savi

'higienista

tits,
del

per tant les

carrer

de contaminació

causes

són molt més

reduïdes,

es com

ha d'haver-hi cap inconve
pendrà que
nient en adoptar una sola tuberia que re
no

colleixi les

aigües

negres

on van a

parar

habitants, que són ri
ques en bactèries pathgenes com el bacilus
del tifus, verola, etc., deixant, en canvi,
les

excrecions

en

tots els carrers secundaris que corrin

pel

carrer

les

dels

aigües

de

pluja.

Si hom pensa que la immensa majoria
de clavegueres construïdes són calculades
per a un volum d'aigua de pluja que va a
la claveguera, que varia de 25 a 23 litres
per segon i hectàrea, ja que no tota l'ai
gua de pluja va a la claveguera, perquè
part s'evapora i altra part és absorvida pel
terreny i les teulades, i comparem l'exten
sió de la ciutat amb la del poble o petita
vila, es veurà quan innecessari és canalit
zar les aigües de pluja en tots els carrers
i quan econòmic i higiènic és construir en
tots els carrers la tuberia d'aigües negres.
Així l'Ajuntament de Badalona està ac

alguns carrers so
lament la tuberia d'aigües negres, i per
tant redueix l'esforç econòmic al mínim
amb el màxim d'aventatges sanitàries.
tualment construint

en

REVISTA

Generament les tuberies es construeixen
a Catalunya de formigó, de ciment Port
land o bé de gres; les primeres tenen la

de
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ciment

baixa

dels dos pous, amb un bastò es
fanal d'acetilè o elèctric, en un
l'extrem de l'altre po,u un bast6

un
a

pou,

condició d'ésser a més bon preu.
El diàmetre mínim de les clavegueres
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Considerant el sistema tubular

15,000 habitants

tubulars deu ésser el de 20 o 25 centíme
tres. A Bada19na, el carrer de Maté cla
vegueres tubulars de 30 centímetres. A
al qui desguas
Figueres, el carrer

en

con

junt, pot calcular-se que el metre lineal
de claveguera costa en les ciutats de 40,000
habitants unes 40 ptes. ; per les de io a
unes

30

ptes-.

blacions de menys de io,000

; i per po

habitants,

Ample,

varis carrers, fa la tuberia 40 centíme
tres de diàmetre. A Mollet del Vallès, sa
sen

nejat amb sistema tubular, té clavegueres
de formigó de 30, 40 i 50 centímetres. Bil
bao té clavegueres de gres, de 20 a 35 cen
tímetres ; finalment, a Sevilla les tuberies
de diàmetre mínim—que són de gres—fan
15 centímetres.

L'unió

dels

desguassos particulars

claveguera
pecial que porta
la

es

amb

F g. 1. —

Disposició especial d'una tuberia de 1330 metres
boqueta de 015 mts. per on desguatan les aigues negres
.de les cases : Clavegueres de Badalona.

amb

mirall al

qual es dóna la inclinació
perquè s'hi reflexi la tuberia
ifluminada pel fanal. Així pot fàcilment
i còmodament inspeccionar-se les clavegue
res tubulars.
Aquests aparells valen de
un

convenient

150

a

zoo

pessetes.

mitjà d'un tub es
boqueta de 15 centí

fa per
una

o màxim 20 centímetres, al que hi
s re
desguassa el clavegueró de la casa.
comanable fer aquestos claveguerons amb
tuberies de formigó o gres.
La figura i mostra un tub de clavegue
ra amb la
boqueta.
El punt feble en el sistema tubular, se

metres

9

ria allà

on

els tubs canviessin de

Fig.

setes;
A

tuberia és la fig. 3 ; çanvi de direc
de secció i de pendent, fig. 4.
En
s'hi
entra
una
aquests pous
.trapa de
per

ció,

ferro, col.locada en el paviment del carrer ,
obrint-la, es veu el funcionament de les
clavegueres.
Situats sempre aquests pous en línia
recta, la inspecció de les clavegueres és
senzillíssima ; n'hi ha prou en obrir les

Fig.

5. —

4. —

Planta d'un pou de registre en canvi de direcció
diàmetre

Inspecció

des de 1 carrer de

clavegueres

tubulars

amb un fanal i un mirall

evitar les molèsties de baixar al fons, s'ha
la disposició que s'indica en la figu

ideat
ra

5.

Obertes les dues

trapes

de ferro

o

el cost del sistema tubular

de descàrrega automàtica, oscil.la entre 30
i 40 pessetes metre lineal.

juntats a unes canyes que s'enrosquen
amb altres, tan llargues com preci
sen, fent-les moure per l'interior de .les
tuberies des d'abaix del pou.
La figura 6
indica una variant d'aquesta solució, tal
vegada la més econòmica. Un raspall cir
cular va juntat a un cable que l'empenv
cap a dintre la claveguera i la neteja.
Una solució empleada recentment en
ciutats americanes, consisteix en un peris
copi i llum elèctrica.
La neteja de les clavegueres pot fer-se
per dipòsits, més alts que les clavegueres,
que, oínplerts d'aigua, deixen anar com
una onada tota l'aigua que contenen.
La
ens
mostra
un
figura 7
d'aquests dipòsits,
van

unes

//

de que es buida i om
ple per si sol. Una aixeta fa rajar l'aigua
amb més o menys quantitat, segons les

particularitat

volen cada dia.
Un
li
a un
arriba
ferro, quan l'aigua
cert nivell, produeix el desequilibri i buida
el dipòsit, evacuant 15,000 litres er un

descàrregues

que

segons el diàmetre del tub de
sortida de sifon. Cada dipòsit d'aquests
val 500 pessetes i se'n necessiten dos per
cinc

Fig.

7. — Pou de

neteja automàtica

es

sifon de

trapes, baixar al fons del pou, ajupir-s'hi,
i mirar per la tuberia, i oberta la trapa del
altre pou, es veu tota la claveguera. Per a

Figueres,

Si de l'examen de la tuberia se'n de
dueix la necessitat de la seva neteja, pot
fer-se per medi d'uns raspalls d'espart que

amb la

Fig.

centí,metres, 1758 pesse centímetres, 2188 pessetes.

amb tuberia única que recull totes les ai
gües residuals, pous de registre i pous

lloc visitable, i per això es construeixen
els pous de registre, la secció dels quals

en una

a

les de 40

tes ; les de 5o

en

plantes
registrc

de clavegueres lnbulars amb un
raspall i un cable

Mollet del Vallès
han costat, per metre lineal de tuberia de
30 centímetres, les clavegueres, 1743 pes

direcció,

s'indica a la figura 2, i les quals
amb diferents solucions : Pou de

Neteja

menys de 25 ptes. Així

de secció o de pendent ; aquest inconve
nient es salva fent que sempre que s'altera
la característica de la tuberia ho faci

6. —

minuts,

cada mil habitants

en

termes

generals.

A Badalona
gres, pous de
promig de 35

tuberia per aigües ne
registre i de neteja, acusa un
una

a 45 pessetes metre lineal.
Tots els anterior preus s'entenen la cla
veguera acabada, amb les obres de movi

ment de terres i tots els
vem

parlat.

anexes

de

què

ha

14
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Ara bé, si

referim al cost per habi
tant, podem calcular que el sanejament
d'una ciutat pot costar unes 70 pessetes i
ens

poble o d'una petita vila pot cal
promig de 30 a 40 pessetes
habitant. Que el sanejament d'una

que el de

cularse
per

ciutat

en un

d'una vila suposa salvar la vida
I que
germans i compatricis nostres.
no
és
es
aquestes pessetes
gas
precís que
o

a

tin

en una

gastar

en

sola
o

5

vegada,

sinó que

poden

es

6 anys, lo que suposa un sa
6 pessetes per habitant i any
o viles. Cal preg-uantar
quin

crifici de 5 o
en els pobles
català es negaria

a

tan

petit tribut

si sabia

pròpia vida?
vegada
d'altres
L'exemple
ciutats-, ens permet
afirmar que el sanejament dels pobles
Catalunya no representa per nosaltres,
catalans, un sacrifici pecuniari més gran
la

I al costat

d'aquest
petit esforç,
llàgrimes eixugades i quantes
salvades, que poden ser-ho per ho
glòria de Catalunya.
nostre

MUNICIPAL

En tots els altres casos,

(per

diu la Llei

exemple en les retribucions d'un caràcter
purament ocasional), el 12 per 100 de des
compte.
Les dietes i despeses de representació dels
Presidents i vocals de Corporacions

administratives
(les despeses
representació
de

l'Alcaldia), estan subjectes
güent de descomptes:
de

a 1,500 pessetes
pessetes .

Inferiors
De 1,500

•

1,501

a

De 2,501
De 5,001

a

•De

seva

que el que havem dit abans.

VIDA

Els que no excedeixen de 1,500 pessetes
anyals, resten exceptuats enterament de
descompte (així com també •els que mereixin
la conceptuació de jornals).

que amb ell salva va la vida d'un germà
seu, dels seus pares, dels seus amics i
tal

LA

a

De 7,501
De 12,501
De

2,500
5,000
7,500
12,500
15,000

a
a

15,001

en

l'escala

a

se

en

160
800

.

.

960

.

1176
1408

.

1656
1920

.
.

endavant

2000

%
%
%
%
%
%
%
%

el venciment deuen ésser ex

descompte.

ceptuades de

quantes
vides
nor

i

R.

Escala de descomptes •pels havers de ju
bilats i pensionistes dels municipis.

GIRALT CASADEStS

Arquitecte municipal

de

Figueres

i de

Excedint de

Girona

No passant
de pessetes

pessetes
750

ELS PAGAMENTS AMB CABALS
MUNICIPALS I LA CONTRIBU
CIÓ D'UTILITATS.
La llei de reforma tributària de 26 de

ju

liol darrer va modificar la Contribució de
la riquesa mobiliària, i amb data 22 de se
tembre segiient va ésser publicat el Text
refós de la Llei

reguladora

del tribut

men

cionat.
Creient-ho d'interès per als nostres llegi
dors, transcrivim del nou text legal les

disposicions tipus d'imposició qual
aplicació correspon directament als funcio
naris municipals, en virtut de l'obligació de
i

noves

retenir, i després ingressar a l'Estat, el des
compte que pel concepte de referència calgui
efectuar sobre els
subjectes al mateix.

pagaments

municipals

jecte que deixar ben fixada i concretada la
legalitat en la matèria en el moment
present.
Tipus de descompte per

assignacions,

que

a

sous, havers i

amb

cabals

municipals, sempre i quan siguin fixos per
la

quantia i periòdica

en

el venciment de lo

pessetes

1,000
2,000
2500

3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
7,500
8,000
10,000

No passant
de pessetes

2,000
2,500
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
7,500
8,000
10,000
"-

320

pals,

els

‘

al sis per cent anyal del valor
nominal
Si redituen el sis per cent,
sobre el valor nominal .

llei),

•a

Quantia
Excedint de

pessetes

1,500
2,500
5,000
7,500
12,500
15,000

1600

a

%

.

interessos o retribucions
quantia indeterminada . .
Dit descompte el realitzen els

.

575

%

575

%

de
.

.

Ajuntaments

al pagar l'import dels interessos o cupons
dels títols del seu deute, retenint-lo del mun
tant a pagar •als tenedors o presentadors
dels mateixos.

nacions afectades per la Contribució sobre
i b) en el terme dels primers quin

1386

alteracions produïdes per l'afectació de pa
gament en el trimestre anterior, amb rela

ze

dies de cada trimestre, certificació • de les

ció amb

aquelles consignacions del Pressu
•a què abans ens havem re

1512

post de depeses

1760

ferit.

18'40
2000

deduint-se

que apareix
Utilitats fixes
en el venciment,

expressió

l'escala

següent:

anual de la utilitat

Sense passa
de pessetes

2,500
5,000
7,500
12,500
15,000

pessetes
descompte.

1,500

exemptes de

.

Els

Finalment,

entenem que deu continuar
de les liquidacions trimestrals

amb la Hisenda de l'Estat, l'import del 1 per
cent de premi per retenció indirecta, sobre
el total de cada liquidació, i ingressar a ca
bals municipals, tal com correspon, la quan
titat a què ascendeixi el premi en qüestió.

CONSULTES

Tipu

de grava
ment per cent

960
1008
1056
1104
1152
1200

SERVEI MILITAR
És objecte de consulta el següent cas: Una
vídua que té un fill únic i com a medis
de vida l'ingrés que dóna el conreu de dos
peces de terra arrendades, que el fill cultiva,
mare

demés la renda d'una casa pròpia, allega en
favor el cas segon de l'article 89 de la
Llei de Reclutament i Reemplaç de l'Exércit.
son

En tal

anyals estan també

expedient

es

formakla oposició,

fun

dant-se aquesta en que la vàlua de la casa
i lo que redituen les finques rústegues arren

dades, dóna

una

renda molt

superior

al ti

pus que consigna el Reglament de Quintes
per ésser considerada pobra. La mare fa
que si el seu fill va a servir, li serà im
possible continuar l'arrendament de les fin
ques rústegues, però malgrat això la
veure

Fins

550

més,

o

Utilitats,

1426
1472

d'emprèstits munici
següents:

de descompte

1260
1302

porers,
guin els Ajuntaments estan subjectes, si te
nen cert
caràcter de continuïtat (fixes per
la quantia i periòdics en el venciment,

1276
1364

tipus

(Uti

estableix per les re
deixats a préstec, en

Si els interessos resulten inferiors

gratificacions, havers de tem
premis i indemnitzacions •que pa

1188

Capital)
capitals

tribucions dels
tre ells els interessos

per la quantia i periòdiques
creiem que persisteix la vigència de l'ar
ticle 8 del Reglament de 1906, i per lo tant

840
1008

tercer de la Tarifa segona

L'apartat

litats sobre el

referència, de:

el text de

480
672

inferior als

l'any econòmic, còpia certificada del Pres
supost de Despeses en la part de les consig

anuals.

Tantper
cent

líquid

un

960

1428
1470

-

també diu la

guanyat:
Excedint de

cap ocasió cobrés

1040
1120
1160

2,500
2,750
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
7,500
10,000

nova

bé un jubilat o pensionista inferior a 750
pessetes anyals, deu rebaixar-se el descomp
te en la quantitat necessària a fi de que en
o

diem, que les

paguin

es

en

de 12 per 100.
En el cas de que per l'aplicació estricta
dels descomptes indicats resultés que algun
empleat actiu hagués de percebre haver o
gratificació inferior a 1,500 pessetes anyals,

Continuen els Municipis amb l'obligació
d'enviar a l'Administració de Contribucions
de la província; a) Durant el primer mes de

760
880

Resten exceptuats els havers o pensions
de classes passives que no excedeixin de 750

pessetes

premis i indemnitza
cions d'un caràcter purament ocasional, o
per wita sola vegada, .procedeix el descompte

600

2,250

No obstant la

Ens permetem fer-ho amb lleugers comen
taris d'interpretació, que no tenen altre ob

Tant per
cent

1,000
1,250
1,500
1,750
2,000

1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
7,500
10,000

gratificacions,

com

temporers,

exceptuats.

Les que no siguin superiors de 1,500 pesse
tes anuals i resultin fixes per la quantia i

periòdiques

En altres casos, tals
havers de

REVISTA
sió Mixta adruet l'oposició
ció aritmètica consistent

a
en

base de l'opera
valuar lo que

DE

pedient que
O.

R.

de 26

LA

es

formarà tal

de febrer de

renten totes les coses juntes, i admet la pe
,ritació d'un tercer que es posa entre els ti
i el de
pus fixats pel pèrit del propietari
soldat
al
declarant
fill.
l'oposició,
ha manera legal de vestir l'expedient
torni de files?
per obtenir que el fill

podran manifestar la

L'únic medi possible per a sortir enda
vant és el de formular una extensió sobre
vinguda, fundant-se per això en lo disposat
en •l'article 112 de la llei i el 208 del Regla

amb molta

ment del Servei Militar, i altres concordants.
la re
Confiar la resolució de l'expedient
visió de l'any immediat, és perillós,
-mer lloc perquè la revisió acostuma
una

reproducció

quasi

fotogràfica

en
a

pri

ésser

de la pri

vista. Per altra part, el període d'una
revista a 1 altra és d'un any, i durant aquest
la mare pot haver quedat materialment sen
se medis de vida.
Aqui la que pot i ha d'és
mera

sobrevingut és la pobresa. Cap altra 'cir
cumstancia no és possible, donada la sim
plicitat del cas, però és necessari vestir
aquesta sobrevinença. Com el fill ha d'es
timar-se que és el que portava les finques
rústegues arrendades, i aquestes no donen
ser

quantitat

per a posar altra persona en
son lloc, és evident que el cultiu ha de ces
sar; cessant el cultiu ha de deixar la mare

gran

de pagar l'arrendament mensual, per manca
de medis.
Això demostrat amb prova testifical no se
ria insuficient, i tal vegada la Comissió Mix
ta no voldria fallar l'expedient separant-se
del criteri fixat primitivament.

Per aquest

motiu és d'aconsellar que els propietaris de
les finques rústegues formulin demanda de
desahuçi contra la interessada, fundats en
la falta de pagament de les quantitats esti
pulades en el contracte d'arrendament. Quan
el Jutjat Municipal hagi dictat sentència, és
l'hora de presentar l'escrit d'exempció sobre
vinguda acompanyant certificat de la sen
tència, amb la qual cosa quedarà documen
talment palesada la pobresa de la mare, que
tindrà caràcter de sobrevinguda per la data
que haurà passat a ésser un fet.
En presència d'aquests documents, la Co

en

missió Mixta de Reclutament na tindrà més
remei que estimar rebaixada la quantitat
que la mare pugui percebre per a viure, i
com

aquesta no ha d'arribar al tipus legal,

és evident que tindrà que fallar-se l'exempció
a favor de la interessada, donant lloc al seu
caràcter de sobrevingut.

Aquest és l'únic cami legal possible a se
guir per part dels que es troben en el cas
determinat per la consulta.
TERMES MUNICIPALS

Aquest Municipi comprèn diversos grups
de població i es preté per un d'ells obtenir
la capitalitat;
tràmits s'hauran de
seguir?
En les qüestions sobre capitalitat de ter
municipals deuen-seguir-se els mateixos

mes

trtimits

en
possible que en les referents
alteracions internes dels dits termes. Així
ho declaren, entre altres, la sentència de 23
de maig de
1906, l'Auto de 6 de maig de
a

1908,

i les R. 0. de 31 de
gener de 1880 i 21
de març de 1887.
S'haurà d'estar, doncs,
als articles 5 i 7 de la Llei
manicipal.

Caldrà cercar la conformitat de la majo
ria dels veïns de cada
grup de població i de
l'Ajuntament i, si s'obté, acreditar-la en l'ex

VIDA

MUNICIPAL

com

1875.

seva

la

mana

Els veïns

opinióL

ostensi

blement per medi d'una votació, o bé implí
citament), aquest sistema és menys preferi

ble),

considerant conformes amb el canvi,
als qui no s'hi oposin durant un termini que
es fixarà per edictes i anuncis, és a dir,

publicitat. Es d'aconsellar, per
assegurar-se bé, que l'acord exposi la con
veniència del canvi.
Si la majoria de veïns de cada un dels
grups i rAjuntament estan conformes, la
Diputació, a la qual serà tramès l'expe

dient, l'aprovarà i el seu acord serà execu
tiu sense que comporti •el recurs contenciós.
Si no hi hagués conformitat, caldrà una llei
obtenir el canvi de capitalitat.
per
Observi's que resol aquests expedients la
Diputació i mai pot fer-ho la Comissió Pro
vincial, segons estableix l'article 7 de la Llei

.15

(la tercera part
aquestes condicions i
un cop feta la compensació, l'article 75 del
Reglament de 14 de setembre de 1902 permet
que els Ajuntaments crein i sostinguin places
de mestres i auxiliars pel seu compte, aquest
article va ser solemnement derogat p 1 R. D.
de 7 de juliol de 1911, vigent en totes les seves
parts, el'qual disposa que els mestres nome
nats pels municipis mai podran ocupar pla
nonen

13 i

nacionals)

una

de pàrvuls

i si bé

en

en les escoles públiques no voluntàries
de la localitat dependents de l'administració
general de l'Estat. No hi ha manera de fer
ces

la fusió que es

Nacional

preté per medi d'una Escola

passar per sobre la llei.
crear una Escola
Si sollicita permís
al Ministeri d'Instrucció Pública li serà do
nat a tenor de diverses disposicions, ja que
sense

l'Ajuntament pot
Municipal com veurem.
Mes

municipal

ratificat per l'article segon del
R. D. de 15 de novembre de 1909.
Solament
si l'expedient contingués vicis essencials, po

obtenint la corresponent compensació, pos
asigna la llei. Crea
da l'Escola Municipal, podria qbtenir qrue els
mestres públics passessin a servir-la perci
bint el sou del municipi conservant tots

interposar-se el recurs extraordinari de
nullitat contra l'acord de la Diputació, se

els aven.tatges
sense número

dria

gons ho permet la R., O. de 30 de desembn
de 1904. Les Diputacions, doncs, controlen
i confirmen amb la seva autoritat .ço
que

vulguin els interessats.
Així l'expedient haurà de constar dels
güents doauments:
Certificació de l'acord de

se

de 1879, que informin els Ajuntaments dels
pobles veïns com en els casos d'alteració de
termes municipals, car en aquest cas la va
riació és purament d'una circumstúncia ex
terna.
CREACIO D'ESCOLES

L'Ajuntament de X vol crear una Escola
Graduada de nois i altra de noies, utilitzant
públics

i

privats que actualment
Ciutat; l'Ajuntament
pagar els sous dels mestres privats

tenen Escoles a la dita

s'avé•

a

entressin a les Grduades i abonaria als
nacionals la diferència entre el què perce

que‘

beixen de l'Estat i el què es
tament pregunta la manera

fixés.
legal

L'Ajun
d'anar

a

aquestci fusió.
La pregunta és bon xic cornplexe.
Per contestar adequadament cal
pensar
en la classe de l'Escola
que es vol crear, o
si deu ésser nacional o municipal.
cas, si es tracta de que sigui
nacional o de l'Estat,
erà. •cosa fàcil obte
nir la graduació de l'ensenyança, sobretot
després de la R. O. • de 9 de juliol de

sigui

en

En el

primer

l'any

1917, que declara innecessària la conformitat
dels mestres unitaris, però aquella fusió
dels mestres privats amb els
públics serà
D'obtenir-se la graduació de
impossible.

l'ensenyança, els mestres de Secció serien
ej.s nacionals existents i els anomenats con
forme es disposa en l'Estatut del
Magisteri ;
i el Director amb arreglo a les normes esta
blertes
en

en

raó a la categoria.

absolut termes hàbils per

en

R. D. de 30 de gener 1920, que modifica l'Es
tatut del Magisteri del 20 de juliol de 1918.
No podran pertànyer a la Caixa de Drets
abans de la llei de 27 de juliol
Per això- s'hau.rien d'emparar amb
la R. O. de 21j de gener de 1916 i amb la de
25 d'abril de 1916, que són aplicables a les
Escoles Municipals, segons la R. O. de 20.
d'octubre del mateix any, la que diu el se
güent en els seus fonaments:
com

«Considerando que
mirarse

con

simpatía

no

y

puede

aun

menos

que

encarecerse con

justo encomio el acto de la Comisión Muni
cipal de Barcelona, pidiendo el concurso de
1VIaestros Nacionales para regir Escuelas
sostenidas por el Ayuntamiento.
Considerando que según el artícula 97 de
Ley de 7 septiembre 1857 son Escuelas pú
blicas las sostenidas en todo o en
parte con
fondos públiicos y no puede
negarse este ca
rúcter a los fondos Municipales.
la

Considerando que todas las razones en
que se apoya en R. O. de 21 enero del co
rriente ano son completamente
aplicables al
caso de que se trata.
Considerando qu.e de no acceder a lo soli
citado se harían de peor condición a las Es
cuelas Municipales que a las de Patronato
y a las de concesión particular,»
Les R. O. mentades disposen
que es pro
veiexin les vacants que deixen els mestres
al passar a servir a les Escoles de Patronat
o

Municipals;

però en aquest cas, com que
la mateixa població, en realitat
deixarien vacants i no s'haurien de
pro

resterien
no

a

veir.

També es podria gestionar que, de confor
mitat amb una R. O. de 27 desembre
1913,
percibissin el sou de l'Estat, però en

aquest

cas
en

haurien de deixar atesa
l'ensenyança
les Escoles de que són titulars, segons es

tableix dita R. O.

No hi haurien

En tots dos casos' quedaria assegurada

els

restabilitat dels mestres privats amb tal de
que el Municipi els hi atorgués les garan
ties necessàries, considerant-los funcionaris

nomenar

privats.
Tampoc podria l'Ajuntament nomenar-los
en concepte d'auxiliars o
d'ajudants. La
ciutat de X té les Escoles que
de 1857; en té 20, i segons

legals

de la carrera, figurant
l'escalafó però amb dret a
reingressar en el servei de l'Estat, segons es
prevé en diverses disposicions, entre elles el

Passius
de 1918.

l'Ajuntament ;

Certificació del resultat de la votació, i
Certificació, en relació al Padró, del nom
bre de veïns del terme municipal.
No cal, com diu la R. O. de 8 d'actubre

els mestres

seeix les Escoles que

la Llei
aquella llei en
aquest punt ratificada sempre, n'hi corres
marca

municipals.
Seria sumament fàcil

lograr que els mes
entressin a la Graduada am
parats amb les R. O. esmentades, i seria
tres

públics

16
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més difícil

amparar-se amb la R. O. de 27

desembre 1913 dictada per un cas especial.
En tot cas, repetim, l'Ajuntament podria

Escoles del Municipi, malgrat que les
Corporacions locals es troben a Espanya n
crear

una

anormalitat

els fins que els
llei orgànica.

quan

senyala
•

volen

complir amb

l'article 72 de la

seva

DE

LA

cle 12 de la Constitució, poden fundar, sos
tenir i regir establiments d'ensenyament

complint unes prescripcions reglamentàries.
els Ajuntaments, malgrat ço constitucional
ment disposat, malgrat ço que disposa la
seva llei orgànica, tenen més limitada aque
lla facultat fins al punt de que llegint la caò
tica llegislació d'Instrucció Pública resulta
ria, hom podria suposar, que és cosa discre
cional del Ministeri la concessió, tenint en

compte
de
requisits que s'exigeixen
terminades disposicions, com la R. O. de
16 de gener de 1912. Aquesta R. O. ditada
els

MUNICIPAL

tida disposició de 1882, l'Ajuntament podria
crear i sostenir Escoles primàries.
En la

pràctica

es

fa

aquesta

aplicació

com

de 7 juliol de 1911, el qual exigeix que
l'Ajuntament hagi complert amb la dispo
D.

any

referent al desdobla

ment escolar.

Resumint tot ço exposat, resulta que l'A
juntament podrà crear i•sostenir Escoles pri
màries havent complert els següents requi
sits:
marca

1.r Acreditar que té les Escoles que
la llei de 1857 en els seus articles 101

105,

des de fa 2 anys, en relació al darrer
de població oficial de 1920, de les quals
una tercera part han de ser públiques, i al
menys una de pàrvuls. 2." Recabar infor
de la Inspecció, acreditatiu de que en les
i

cens

dites

Escoles hi

són

complertes

les regles

a un

Municipi

d'importants aventates en
el servei de l'ensenyament primari, obligu
als Ajuntaments que vulguin fundar i so
tenir Escoles primàries a un expedient pre

DUERES

LA

QUE

higiene

que són

pròpies

de les

i medis de

Esco

l'ensenya

ment són els

adequats; i que les Eseoles pri
puguin ésser visitades per la Inspecció
com a públiques, per apreciar els resultats.
Aquesta disposició, si bé és cert que implíci
tament va ésser derogada en 6 novembre de
1884, poc després, en 12 novembre de 1888, va
ésser explícitament reconeguda com a vi
gent, i la seva vigència plena i ostensible
indubtablement perdura, com veurem.
vades

'

La llei d'Instrucció Pública de 9 de setem
de 1857 va declarar (article 101) que es
comptarien les Escoles privades entre el
nombre de les que assignava a cada Muni
bre

cipi, segons el cens de població, i és clar
que devien aquestes oferir unes certes ga
ranties al fi indicat per la llei, garanties que
han sigut establertes per l'esmentada R. O.
de 1882, i deuen unir-se amb aquelles altres
establertes per la vigent R. O. de 1.r juliol,
encaminades a reglamentar la seva obertu
ra i funcionament legals.
Així la R. O. de 6 febrer de 1903

va

decla

compensables com a1 públiques les Esco
les privades que haguessin complert amb la
R. O. de 1882 i la de juliol de l'any anterior
rar

rar

i

tari de

l'Ajuntament o el mateix Inspector.
4.t Oferir al Ministeri que les Escoles priva
des, de conformitat amb la llegislació vigent,
podran ser visitades com les públiques per
apreciar els seus resultats; i 5.t Exposar al
Ministeri que l'Ajuntament ha complert amb

disposicions

les

d auxiliars
s'escau.

en

referents a la conversió
Escoles independents, si això

I en virtut dels anteriors

requisits dema

que tingui per feta i aprovi, de conformi
tat amb les prescripcions legals, la computa
nar

ció d'E,scoles, en relació a la Llei del 1857,
als efectes procedents i en compliment de ço
manat reiteradament pel Ministeri.

LEGISLACIÓ IMPOSA
DE

GENER

recta

i que el material

1902,

els corresponents. 3.r Acreditar que els mes
tres que les serveixen posseeixen el títol ade
quat, la qual cosa podria certificar el Secre

SERVEIS A CARREC DEL SECRETARI
MES

intelligència de la llegisla
ció escolar en aquest respecte, ens dóna la
pauta segura a la qual deuen acomodar-se
els Ajuntaments quan es proposin les fun
cions que els són peculiars a favor de l'en
senyament elemental.
La disposició fonamental en aquesta ma
tèria és la R. O. de 27 abril de 1882, la qual
exigeix: Que el Municipi tingui el nombre
d'Escoles que prescriu la llei de 1857 amb
dos anys d'anterioritat ; que els mestres que
les regeixen posseeixin el títol corresponent;
que a judici de l'Inspector de l'ensenyança
res no resulti en contra les regles de mora
les,

els són pròpies
d'ensenyament són

IIIlllll IIIIIIIIIIIIIIIIIII llllll 1111111llllllllllllll 1111111111111111[111111111111111111111111111[11111111
lllll 11111111111111111111111111111111111111111~1111
lllll 1111111111111111111

vi indefinit i alhora inútil.

litat i

i moralitat que
i medis

que el material

que com el de

Madrid frueix

una

d'higiene

en

precisament per

Mes

pot

veure's per la R. O. de 13 juliol 1908, essent
a més una ratificació de ço que diem, el R.

sició del mateix

L'anormalitat pervé de que mentre les en
titats i particulars, tal com estableix l'arti

VIDA

ja d'un modo més solemne

la mateixa cosa

decla
la R. O. de 19 febrer de
va

Més ben dit, són compensables com
públiques, als efectes dd la llei de 1857 les
Escoles privades que funcionin legalment
(R. O. de 1902) i hagin complert amb els pre
ceptes de la R. O. de 1882. Obtinguda aques
ta compensació, pel propi imperi de la repe

la transformació

Pressupostos municipals
En cumpliment de l'article 150 de la llei
Municipal, modificat en aquest particular
pel R. D. de 23 de desembre de 1918 adaptant
als Ajuntaments la nova llei de l'any econò
mic, és obligació dels municipis enviar a la
sanció del Governador abans del 15 de de
sembre el Pressupost ordinari per l'imme
diat •exercici, ja aprovat, per la Junta Mu

nicipal.
Nosaltres, per al millor compliment d'a
quest comès, volem distingir quatre aspectes
principals:
a) Règim financier del Pressupost.
b) Formació burocràtica del Pressupost.

c) Tramitació del Pressupost i
d) Defensa del Pressupost.
Regim financier del Pressupost. —La
de supresió de l'impost de consums de 12

municipi,

i

dins

un

Segons aquesta

de

termini de cinc

disposició

en

el

pròxim

automàticament, quedar

d'ingressos per consums, po
den amb tota sa intgritat, o sia sense la ii
rnitació que l'article 17 de la llei de 12 de
de la minoria

juny

a

sos

cat cupu són les capitals de província i asi
milats que en virtut de pròrrogues concedi
des per l'aplicació de la llei de 12 de juny de
1911 ancara tingui l'impost de consums; els
no capitals de
província que havent supri
mit voluntàriament

aquest impost en virtut
de l'autorltzació de l'article 17 de la menta
da llei, en la supresió gradual del cupu en

amb el règim de consums, encara no els hi ha
•arribat el torn de supresió determinat en
el R. D. de 8 de març de 1921.

Exposats aquests antecedents, cal determi
quina és la Hisenda del municipi, cosa
que veurem amb major claredat classifi
nar

cant-los

tres diferents grups:
que té totalment suprimit el
cupu de consums al Tresor.
2 Municipis que tenint per voluntat prò

de 1911 establia, utilitzar tots els recur
de la indicada llei i per tant, a més dels
enumerats en l'article 6, la participació del

20 per 100 sobre totes les quotes al Tresor de
la Contribució Urbana i Industrial, l'impost
de Carruatges de luxe,

en

tant

no

s'apliqui

en

Municipi

1.

l'impost de consums segons
l'article 17 de la llei de 12 de juny de 1911,
pia suprimit

paguen el cupo indicat.
que per no haver suprimit
l'indicat impost també paguen el cupu de
encara

Municipis

3.

suprimit l'impost de consums en els muni
cipis que en ésser fixat el cupo actual tenien
un cens de quatre a cinc mil habitants.
Aquests Ajuntaments per a compensar-se

1904.

A més, aquests municipis no tenen que pa
gar el cupu de consums al Tresor.
S gons l'actual estat de dret, •els únics mu
nicipis que han de continuar pagant l'indi

hagin arribat al terme del mateix,
finalment, aquells altres municipis no ca
pitals de província que havent continuat

anys.
exercici correspon,

disposat

cara no

juny de 1911 de no haver sigut objecte d'una
sèrie d'aplaçaments i regateigs per part de
l'Estat, des de l'any 1921, ja hauria assolit
tots els seus efectes i, per tant, no •existiria
aquell tribut.
Ara, la norma jurídica, de supresió dels
consums és l'establerta pel R. D.
de 8 de
març de 1921, dictada en aplicació de la llei
de Pressupostos de, 29 d'abril de 1920, se
gons la qual s'estableix una supresió gra
d,ual del mateix, prenent per base el cens de
cada

d'aquest impost

per la llei de 26 de juliol del corrent any i,
finalment, l'impost sobre casinos i círcols
de recreu.

consums.

El del primer grup tenen els següents in
gresos :
a) Els de l'artícle 136 de la llei Municipal,
excepte l'impost de consums.
b) Tots els de la llei de 12 de j,uny de 1911
i a

més, el que són capitals de província o
(més de 30,000 H. i els port Gijón

asimilats

Vigo

i Cartagena), els continguts en la llei
de 3 d'agost de 1907, que no venen repetits
en la dita del 1911.

C)

Un recàrrec d'un 16 per 100 sobre les

quotes al Tressor per territorial, quin pro
ducte, segons la llei de Pressupostos de 31 de

DE
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desembre de 1901, queda reservat al pago de
les atencions de primera ensenyança, perci
bint tan sols el remanent i venint obligats a

te d'Exaccions

suplir el que puga faltar.
d) Segons la llei de 7

particular.

un

de

juliol

de

compensar a l'Estat de les entre
i
gues feies per l'abasteixement d'aigües
també, segons llei de 29 de juny de 1911, un
a

altre recàrrec sobre la mateixa contribució
per a compensar també a l'Estat dels anti
cipos fets per la construcció de camins veï

millores, establert pel R. D.
d)
de 31 de desembre de 1917.
Arbitri de

e) Arbitri de Plus vàlua,
R.D de 13 de març de 1919.

establert

pel

f) Arbitri sobre els vins, establert
R. D. d'll de setembre de 1918.

per

El repartiment

municipal

sobre les uti

que autoritza la mateixa disposició i
que substitueix al de l'article 138 de la llei
Municipal, que en l'actulitat està derogat.
h,) La facultat de demanar arbitris extra

litats,

ordinaris dels compresos en el Projecte de
llei d'exaccions locals, presentat a les Corts
en

16 de juliol de 1918 (anomenat d'En Gon
Besada), excepció feta de la cessió de

zàlez

participacions en les contribucions de l'Es
tat; facultat d'imposar nous recàrrecs so
bre els impostos directes; les relacionades
amb la riquesa minera i el desdoblament de
la contribució urbana, facultat concedida per
les lleis de Pressupostos de 29 d'octubre de
1920 i 26 de juliol de 1922, i
i) Una dècima sobre les contribucions ur
bana industrial i de comerç per millores ur
banes, concedida per les mateixes lleis de

Pressupostos.
Els del segon grup, o sien aquells que
luntàriament han anat a la supressió

vo

de

l'impost de consums, però que en virtut de
la supresió gradual del eupu que en ells es
determina encara continuen pagan-lo, no te
nen la plenitud de recursos substitutius se
nyalats per la llei de 12 de juny d 1911, i sí
tan sols, els de l'article sisè, més la facultat
de recarregar fins un 32
per cent les quotes
de la contribució

territorial.

demés tenen tots els ingressos del
primer grup.
Els municipis compresos en el tercer grup,
En el

sien els que ni per ministeri de la llei ni
per voluntat pròpia, han suprimit l'impost
de consums i per tant, continuen
pagant el
cupu al Tresor, aquests tenen els mateixos
o

que els del primer grup, sens altra
variant de que mentre per una part poden
aplicar l'impost de consums determinat en
l'article 136 de la llei Municipal, per altra
recursos

no

disposen

cap dels substitutius
llei de 12 de juny de 1911.

Aquest és
sos.

locals,

tenir estat

Un altre dia

de

el

de la

règim financier dels ingres
despeses, l'única variació

d'enguany

és la relatiu als

1922, que

no va ar

parlamentari.

carce

laris,,

,que en dos anualitats, i segons dispo
sa l'artiele 4 de la llei de
Pressupostos de
26 de juliol últim, han de quedar suprimits

17

Lloguer, construcció i reparació d'Esco
les, R. O. 3 octubre de 1902.
Rtribucions convingudes amb els mestres,
O. 3 octubre de 1902.

R.

Festa de

burocràtica del Pressupost. Res
més cal dir ,que recordar que està vigent so

l'Arbre, R. D. 5 gener de 1915.
Comprovació del Catastre, R. D. 18

Formació

bre

•aquest particular l'esquelet imposat per
maig de 1886, que per prime
ra vegada va implantar el sistema per par
tida doble en la Comptabilitat municipal, i
R. O. de 31 de

la Circular de la Direcció General d'Admi

La

primer

de 1886.

juny

de

confecció del Pressupost deu

comen

Despeses, ja que tan sols co
neixent el muntant• de les mateixes, pot sa
piguer-se fins on deu arribar el d'Ingressos,
per tant, el sacrifici del contribuent, ja que
per un regular, el patrimoni de propis, únic
que pot produir-los fora del contribuent, és
migradíssim en la major part de municipis.
En calcular el pressupost de despeses deu
posar-se també una cura especial en el ja
indicat de despeses obligatòries. No consig
pel

çar-se

narem

de

totes les que abusivament ha embut

xat al pressupost municipal el Poder Execu
tiu i que de fet moltes d'elles no es tenen
en compte.
Creiem que amb tot i dins el
caràcter d'obligatóries,
se de les següents:

no

Les de l'article 134 de la llei

Municipal.

Llibres del Registre Civil. Article 44 de la
llei de 17 de juny d1870.
Local pels Jutjats Municipals, R. O. 27 no
Personal auxiliar de la Secretaria de la
Junta del Cens, Article 11, llei Electoral 8
agost de 1907.
Cens E.1 ctoral. Axticle 14 de la mateixa
llei.

trasllat

Reconeixement de minyons;
llur

a

la

reconeixement i vacuna

capital per
ció, llei de 27 de febrer de 1912.
Camps d'Experimentació agrícola,

R.

O.

Conservació de camins veïnals,

R.

O. 22

Habitació per al mestre primari i llur fa
mília, Article 191 de la llei de 9 de setembre
de 1857.

construeixin un edi
fici escolar amb subvenció de l'Estat, la part
que els toca pagar, Article 9, R. D. 28 abril

Ajuntaments

de

de 1905.

Els

sous

dels metges, farmacèutics i vete
disposa els respectius reglaments

disposicions recordatóries.
Inspectors de pequàries, Article 303 del Re
glament d,Epizoòties de 4 de juny de 1915.
Atencions sanitàries. Disposat per un se
guit de disposicions que comencen per la R.
i diverses

i 17 d'octubre

del mateix any.

Laboratoris municipals, Article 191 de la
Instrucció de Sanitat de 12 de gener de 1904.
Crèdits reconeguts. R. O. 19 de febrer de

l'any 1901.

un

caràcter d'arbitri

municipal),

i en el se

gon, tots els ja enurnerats com a especial
ment concedits per diverses disposicions.
Per manca d'espai continuarà en el vi
nent nombre

aquest estudi

en

la forma

ja

anticipada.

de

Adopció
i

mitjans
del

formació

per consums

repartiment d'utilitats

règim de consums era general,
Ajuntaments en el ,quart mes ante
rior al començamnt de l'any econòmic ve
nien obligats, de conformitat amb els pre
ceptes del Reglament d'll d'octubre de 1898,
ha triar el mitjà que estimaven més con
venient per a recaptar l'impost de consums,
tots

el

els

com

també

la

determinació de les
eren remeses

tració d'Hisenda per

a

llur

a

tarifes

l'Admínis

aprovació.

Ara l'estat de dret referent a aquest parti
cular és la R. O. de 8 de novembre de 1922,
també per primera vegada,
dates fixes per a la tramitació del
ment municipal.

Disposa aquesta

senyala
reparti

R. O.

Amb anterioritat al dia

primer de gepròxim any de 1923, comunicaran
els Ajuntaments a les administracions de,
propietats e impostos de les províncies:
a) Els que encara hagin de recaudar l'im
post de consums i els seus recàrrecs muni
cipals, el mitjà o mitjans que reglamentà
riament hagin adoptat per a ell en 1923-24.
b) Aquells en quals termes municipals
s'hagi substituït o suprimit dit impost, si
1.

ner

del

han

acordat per

el mateix
del

a

cobrir

ses

exercici econòmic

repartiment

general,

la

atencions

•en

implantació

i si han recabat en

el seu cas, l'autorització determinada en
l'article 108 dl mentat R. D. d'11 setembre
de l'anyl 1918.

2.°

Els Ajuntaments que pe,r a una o al
obligació de les anteriorment mentades,
o per les dues a la vegada, hagin d'utilitzar
l'indicat mitjà de repartiment general, for
maran l'ordenança assenyalada en els arti
tra

Dietes als vocals inspectors de les Juntes
Socials, R. O. 31 març

dels pressupostos municipals i, per tant, la

locals de Reformes

consignació que els hi senyala el municipi
capital de districte judicial.
Subsisteix encara aquell enfarfec de dis
posicions que obliguen als municipis a una
sèrie de despeses obligatòries per atencions
i creiem que per decor i
respecte a la vida
municipal hauran dintre de poc d'ésser su
primides, tal Com va disposar el Ministre
d'Hisenda En Francesc Cambó en el projec

de 1920.

Suministres

gals per a cobrir el dèficit, recomanem que
en el primer hi sien posats tots els que tenen

que,

febrer de 1892.

rinaris. Ho

bar amb la confusió que sempre s'estableix
entre el III Impostos i el IX Recursos le

particulars, que

13 octubre de 1905.

Els

Edictes, subhastes, o sia pago dels de les
desertes, R. O. 7 de febrer de 1906.
Tingudes en compte totes les despeses obli
gatòries per llei, deurà, qui confeccioni el
Pressupost, posar cura especial en consig
nar totes les que
tinguin aquest •caràcter,
fill d'un compromís contractual i per tant,
entre elles, les que fan referència a serveis
municipals.
En quan a la distribució dels ingressos en
els diversos capítols del Pressupost, per aca

Quan

vembre de 1865.

a

de

sembre de 1917.

poden prescindir

O. de 25 de setembre de 1908

En quan a les

important

de

parlarem d'aquest important

nistració Local de

nals.

g)

a

MIINICIPAL

VIDA

1911,

altre recàrrec sobre la mateixa contribu

ció per

ribar

LA

•a

l'Exercit i Guàrdia

Civil,

R. O. 7 setembre de 1883 i R. D. 23 desembre

cles 26 i 64 del R. D., i

•Municipal

de 1902.

comissions

Dietes del Tribunal del Repartiment, Ar
ticle 113, R. D. 11 setembre de 1918 i Circu

i

lar 21 abril de 1919.
Material de Comptaduria.
Reglament de Comptadors.

Ho disposa el

nomenaran en

Junta

d'Associats els vocals nats de les

d'evaluació de les part reials
personals a que es refereixen els articles
69, 70 i 75 del mateix cos legal, vocals a quins
es farà entrega públicament dels documents
designats en l'article 77 del tantes voltes
mentat R. D.
Els indicats trevalls, de l'ex

•
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clusiva incumbència dels Ajuntaments, per
la bona administració municipal i en bene
fici de llurs interesos, seran realitzats dins
el mentat mes de gener de 1923, o en el cas
que es tracta en l'últim, incís de l'apartat b)
de la disposició primera, dins dels trenta
dies següents al en que aquelles corpora
cions hagin rebut la notificació de l'acord
de la

DE
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superioritat

autoritzant-los per

plantar el repartiment

a

im

general.

Abans del 14 de febrer segons ,disposa l'ar
ticle 3 del R. D. de 44 d'abril da 1919 les
Comisions d'Evaluació i els Ajuntaments i
les Juntes pericials tindran que formar el

repartiment individual d'aquesta contribu
ció; els exposaran al públic per vuit dies i
els remetran a l'Administració de contribu
cions l'últim

de

l'indicat

mes

per

a

llur

aprobació.
El verdaderarnent important sobre aques
ta contribució és la penalitat gradual que
imposa la llei de 29 d'abril de 1920 declara
da subsitent per l'article 48 de la llei de

Pressupostes de 26 de juliol de 1922 i regu
lada a raó d'an 25 per 100 sobre el líquid
impositiu per la llei de la mateixa data en
totes les poblaciorts no sotmeses encara al
regisme de Cadastre de la riquesa

rústega

VIDA

present que
presentar justificants

S'ha de tenir
a

MUNICIPAL

el plaç mà.xim
sobre la recti

per
ficació de Pallistament s'acaba la
segon. diumenge de febrer, segons
en l'article 51 de la llei.

Compromisaris

vigília
es

del

disposa

per Senadors

Deuen formar-se les llistes el dia 1 de ge
i exposar-se al-públic fins el 20 del ma
mes.

Així• ho

disposa la llei de 8 de

Per tant el

Adjunts

aquell

Componen la llista tots els

dia

regidors

i els

No és necessari donar detalls sobre aquest
servei que ben c.laramen els exposa la in
dicada llei de 8 de febrer de 1877.

Prof. a l'Escola d'Administració

JUTJAT MUNICIPAL

Els fiscals

l'article 26 de la llei de Recluta
ment i reemplaç de l'exèrcit Pallistament
deu efectuar-se en el mes de gener.
Els Alcaldes deuen publicar un bàndol (.1
dia primer anunciant la formació de l'allis
tament i recordant als naoços que hagin
complert els vint anys robligació de fer-se
incriure en la primera desena d'aquest mes.
En

aquest bandol deuen insertar-se els ar
ticles de la llei que fan referència a dita
obligació i les penalitats en què incorrin els
que faltin.

E1 dia 15 de gener serà, fixat l'indicat do
cument per còpia del mateix sotscrita per
l'Alcalde i el Secretari en els llocs de costum
i per terme de vuit dies.
En la segona quinzena

d'aquest

mateix

els Alcaldes segons Particle 48 del Re
glament per l'aplicació de la llei, deuen co
municar a les Comisions Mixtes els noms
dels allistats que resideixin en l'estranger
mes

per que es cuidi de traslladar-ho als als Con
sols i aquests citin als interessats per la
tatlla i reconeixement.
El darrer diumenge de gener es farà. la
rectificació de Pallistament anunciant l'ac
te per •edictes
ITIOSSes.

i

citant

POSSESSIÓ

personalment

als

municipals

i els seus

suplents,

nomenats per la Sala de Govern i Justícia
municipal, pendran ossessió del càrrec el
dia 1.r de gener de l'any 1923. Encara que
contra el nomenament hi hagués pendent

davant. la

recurs

Sala de Govern del Tribu

nal Suprem (regla 5.a de l'article 5 de la llei
de 5 d'agast de 1907) no per aixà es suspen
drà la presa de possessió, sinó que aquesta
tindrà. lloc sens perjudici del que definitiva
ment

resolgui

es

per la superiaritat

en

mè

recurs.

El Jutge

Segons

justí

cia.

Per això entenem que el jurament i la
possessió deuen ésser indispensables per ac

Adjunts.

Aquests, que es renoven cada any (arti
cle 11, llei de justícia municipal) ,han de
jurar i possessionar-se en 1.r de gener o
quan els toqui començar el període d'actua
ció? La presidència de l'Audiència de Bar
celona, en una Circular als Jutges munici
pals, va dir que els Adjunts que el dia 1.r
de gener concorreguessin a la presa de pos
sessió dels Jutges o Fiscals, deuen jurar
péndre-la també ells; els que no hi concor

fiscal suplent

i

rits del

Quintes

POSSESSÉS

jEl càrrec d'Adjunt, creat per la llei de 5
d'agost de 1907, exigeix jurament i presa de
possessió en la forma que preceptua la llei
Orgànica per als càrrecs judicials? Des del
moment en que els Adjunts administren jus
tícia, és evident que han de cumplir aquells
requisits que la llei orgànica exigeix a tots

tuar els

JURAMENT I

conceptes.
No cal explicar com se fa la matrícula
Industrial ja que am.b claredat ha diu el
Reglament d'aquesta contribució.

JURAMENT I

adjunts.

lllll 1111111111111111111111
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Contribució Industrial

i

i

suplent

els funcionaris que han d'administrar
F. SANS I BUIGAS

Fiscal

Es la matrícula la relació de tots els in
dustrials tant si figuren en el padró com
no, distribuïts per tarifes, classes, nombres

del

a

no es

majors contribuients en nombre equivalent
al quadruple dels indicats regidors.

què veritablement interessa al
és la immdiata confecció del

Secretaris començar els treballs per a la for
mació de la matrícula. Industrial per a te
nir-la acabada el dia 20 de març.

el mateix
comunicar la presa de

Jutge municipal pot aprofitar

Es indispensable que es reuneixi l'Ajun
tament en Pindicat dia per a la formació de
les llistes en forma que deu convonar-se

i

En el mes de gener deuen els Alcaldes i

El

ofici indicat per

possessió

•en

d'acord amb la

cal de l'Audiència provincial. Així mateix
es farà amb la possessió del suplent.

febrer de 1877.

sessió extraordinària si
cau l'ordinària.

reintegrats

han d'ésser

•
llei del timbre.
Un cop donada la possessió al Fiscal, el
Jutge municipal ho• posarà en coneixement

del Jutge de primera instància del districte,
i el Fiscal ho comunicarà," per ofici, •al Fis

urbana.
contribuient
Cadastre.

xos

ner

teix

Contribució territorial

LA

municipal

Secretari i l'Aguatzil del Jutjat (article 794
de la llei orgà,nica del poder judicial).

jurament ha d'ésser
orgànica, .així:

el de l'article 798

«Observar i fer
observar la Constitució de la Monarquia;
ésser
al Rei
promoure el compliment
de la llei

de la

justícia; complir

tota llei i

disposició

refereixi a l'exercici del càrrec». Des
que
prés del jurament es dóna la possessió, i se
n'estén una acta que firmen tots
ls con
currents. Dita • acta s'incorpora al llibre
es

d'actes de possessió, que a aquest efecte deu
en el Jutjat municipal.

portar-se

En el cas de que per causa suficient el no
menat Fiscal o el seu suplent es veiessin

impossibilitats de pendre passessió el dia 1.
de gener (per exemple, cas de malaltia), po
drà demanar-se pròrroga al Jutge de prime
instància, qui podrà concedir-la per me
de trenta dies segiients a la data del no
menament.
(Es dedueix, per analogia,
aquest criteri, dels articles 187 i 797 de la
ra

nos

orgànica del Poder judicial).
S'ha de fer present que per a procedir a la
possessió dels fiscals i suplents (el mateix
llei

que

a

la dels

jutges)

començar la seva actuació.

Entenem més
es

pràctic, però, que
d'Adjunts

faci la citació

pel 1.r

de

i se'ls

ju
la vegada, si

gener
ramenti i possessioni a tots a
causes que es justifiquin no ho

impedeixen.

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ :

Llei de 5 d'agost de 1907 (articles 6, 11 i
1.r transitori, principalment.)
Llei Orgànica del Poder
794, 797, 798 i 187.)

judicial (articles

deu rebre el jurament

i donar possessió al Fiscal i al seu suplent
en audiència pública i amb assistència del

El

reguessin, deurien pendre dita possessió,
previ jurament, ans del dia en que ha de

els títols dels matei

FORMULARI:

Oficis

del Jutjat senyalant hora i manant

la citació pel dia 1.r de gener.
Acta de la presa de possessió firmada per
tots eIs concurrents, en la que es faci cons
tar que s'han exhibit els títols (que millor
que es testimoniin), s'ha rebut el jurament i
s'ha donat possessió.

Ofici

al

Jutge de 1.a instà.ncia del Distric
possessió del Fis
cal i Adjunts.
Ofici del Fiscal municipal al de l'Audièn
cia comunicant-li haver pres possessió.
te donant-li notícia de la

Jurat

FORMACIÓ

DE LLISTES

L'article 14 de la llei del Jurat dispesa que
cada any deuen ésser rectificades les llistes
de Jurats, i que dita rectificació s'ha de por
tar a cap per una Junta formada pels Jut
ge i Fiscal municipals, l'Alcalde o un Ti
nent, els tres majors contribuents per terri
tarial i el major contribuent per industrial
del terme municipal.

Aquesta Junta
ner

es

de cada any,

reuneix

un

cop

es

en

el

mes

de ge

sàpiguen quins

REVISTA
són els vocals contribuents que han de cons
tituir-la i un cop aplegats tots els antece
dents que la mateixa ha de tenir presents

pel

treball.

seu

mença

En el

de desembre

mes

co

aquesta tasca preparatòria, atenent

marquen

el Reial
principalment
Decret de 8 de març de 1897 i la Circular de
la Fiscalia del Tribunal Suprem de 1.r de
lo que

a

se

desembre de 1904, que en aquest moment no
I arribat el mes
ens correspon examinar.
de gener i en la primera ,quinzena del ma
a
teix, la Junta es reunirà per a
rectificar les dos llistes
capacitats i caps

procedir

(de

de família) dels que han d'actuar de jurats
durant l'any que comença.
El Jutge municipal ha de presidir la Jun

ta,

i en la seva

el

representi,

falta, l'Alcalde
actuant

com

a

Tinent que
Secretari el

o

que ho és del Jutjat.
, Els Jutge designarà els vocals de la Junta
majors contribuents per territorial i per in
dustrial (tres i un respectivament) a base
de la relació de majors contribuents rebuda
de l'Alcaldia.
Junta hi cap
vern
curs

Contra la constitució de lla
davant la Sala de Go

recurs

de l'Audiencia, sense, però, que el re
impideixi la constitució ni funciona

ment de la mateixa.

Jutge

En la Providència en que el
nome
na els vocals susdits, pot ja senyalar dia i

hora per

quinze

a

la reunió de la

primers

Junta, dins els

dies de gener.

Si els nomenats

no

compareixen

i na s'han

fonamentada i admes.1
pel Jutge municipal, dita autoritat pot im
posar-los una multa de 50 a 100 pessetes
excusat amb

(Segons

LA

el R. D. de 8 de març de 1897, el

convertir-se d'imposició obligatòria pel Jut
ge.). I si la manca d'assistència fos de l'Al

cruedin

Llei de 20 d'abril de 1888 (articles 14, 16, 8,
9, 10, 11, 17 i 18, principalment).
—R. D. de 8 de març de 1897.
—R. O. de 22 d'octubre de 1891.

empat, decideix el del Pre
al funcionament de la Jun

ta, deu consultar-se la circular

de la Fisca

lia del T. S. de 21 de desembre de

1896).

Per a complir sa tasca, la Junta deu aten
dre's al que disposen els articles 8, 9, 10 i
11 de
llei de 1888; el primer i el segon se

nyalen els que tenen obligació d'ésser Jurats
(espanyols d'estat seglar, que tinguin més
de 30 anys i sàpiguen llegir i escriure, en
ple ús de drets civils i polítics, caps de fa
mília i veïns amb quatre anys de residen
cia al menys, excepte en el cas de tenir tí
tol acadèmic o haver
blic amb 3,000

desempenyat càrrec pú

pessetes);

el

tercer, que fixa

els

casos d'incapa.citat (els
impedits física o
intellectuaíment, processats, condemnats a

penes aflictives

o

correccionals, fallits no
culpables, etc.) ;

concursats no

el quart que diu les
incompatibilitats del
càrrec judicial (fiscal, militar,
Sub

Ministre,
secretari, Director general, Governador,

De

legat d'Hisenda, etc.)
El Fiscal
municipal
atenent-se

principalment

a

l'articlè 11 de la

llei del Jurat, R. D. de 8 de març de 1897 i
Circulars de la Fiscalia de 21 de desembre
de 1896 i 1 de desembrè de 1904. La llei dóna
al Fiscal recurs
contra els acords
de la Junta

en

d'apellació
aquesta matèria.

ha).

n'hi

ESTADÍSTICA

Providència ordenant la constitució de la

Junta, anomenant els contribuients, asse
nyalant dia i hora de reunió i que es citin
els vocals de la Junta.

Diligència fent constar
de convocatòria per medi
en
Notificació al
Acta de constitució de

el

curs

dels oficis

de l'aguatzil.
el seu domicili.

la Junta i rectifi
cació de les llistes.
Llista general de jurats a seguida de l'acta.
Acta si precisa que la junta es reuneixi
a practicar alguna
diligència de
provació.

per

com

Providència acordant l'exposició de les
llistes al públic el 1 de febrer i per quinze
el lloc d'edictes del

Jutjat.

Edicte dient que es fixen les llistes per 15
dies al públic per a que es puguin reclamar
inclusions

tit,

i durant els

quinze dies primers de ge
inscripcions totes de

de les

en tres estats distints arre
als
models
de la Instrucció de 19 de no
glats
vembre de 1872. Contindran nombre d'ins

l'any anterior,

FORMULARI:

en

F2L REGISTRE CIVIL

Cada any. S'ha de remetre pel Jutjat
al de primera instància del Par

ner, un resum

dies,

RELACIÓ AMB

EN

i 31 de març de 1889.

exclusions de les mateixes.

o

Registre Oivi1
OBERTURA

t TANCAMENT DE LLIBRES

El Reglament corresponent a la llei del
Civil disposa, en le seva regla pri
mera transitòria i en els articles 11 i 17,
que
abans del 1. de gener es portaran al Jrutge

persones a què es refereixin
segons sexe, edat i.estat.
Cada trimestre. En els mateixos dies del
primer mes del trimestre s'enviaran al Go
vernador Civil de
província una relació de

cripcions,

defuncions a

caua

de

ocorregudes

verola,

el trimestre anterior.
Cada mes. En la primera

en

quinzena de
deu entregar-se a l'Alcalde del Mu
nicipi un estat del nombre de naixements,
matrimonis i defuncions del mes anterior,
cada

mes

expresant-se respecte

a

les últimes la causa

de la mort.
També. està manat que en els mateixos
dies s'envii relació de defuncions del mes fi
nit a les oficines liquidadores de l'impost de
drets reials del districte, detallant-se el nom
bre d'inscripcions, nom i cognom dels morts,

edat, estat, professió,
testament, si es coneix,
presumptes.

i

veïnatge, domicili,
vídua, fills i hereus

Registre
de

primera

instància els llibres del

a

s'estengui

Registre

que siguin foliats i segellats i
els mateixos una diligència

en

l'any. (Això partint del que
del Registre sobre els llibres
per semestres, cosa inclunplida.) La diligèn
cia d'obertura de les inscripcions de l'any es
mana

la llei

posarà

en

la

primera

fulla útil. del llibre i

expressarà la Secció i Registre a què corres
pongui el Llibre i data.
Per altra• part, els articles 9 de la llei i
12 del Reglament ordehen estendre diligèn
cia

tancament immediatament

de

de la darrera

inscripció

després

assentament. En
dita diligència es fa constar el motiu de la
mateixa, nombre de folis utilitzats, assenta
ments portats a cap en el període i total
o

dels que contingui el llibre.
No cal dir que en una i altra diligència
han de figurar-hi les firmes del Jutge i Se
i el

segell del Jutjat.
Més a més, segons la Instrucció de 20 de
novembre de 1872, poden fer-se constar en
la diligència de tancament totes aquelles al
teracions de números, esmenes, etc., que en
el llibre es produeixin sempre que les matei
xes no haguessin estat subsanades per noves
incripcions.
cretari

DISPOSICIONS I•Fr4rALS D'APLICACIÓ :

ha de tenir compte
en que no es facin inclusions ni exclusions
que no estiguin ben indicades per la llei,

(si

teixes

municipal

d'ohertura de

Si hi ha

Diligència de tancament fent constar el
número de llibres i Secció, folis amb inscrip
cions, nombre d'inscripcions i circumstàn
cies particulars de subsanament de ies ma

—Circulars de la Fiscalia del T. S. de 21
de desembre de 1896, 1 de desembre de 1904

del Codi Penal (Circular de la Fiscalia del
Tribunal Suprem de 31 de març de 1889).
Les resolucions són preses per majoria

(Respecte

19

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ:

Civil per

rehabilitats,

MUNICIPAL

formades (ja que
Quan les llistes
millor que rectificació deu dir-se formació)
s'acordarà que s'exposin al públic des del
dial 1 de febrer, com mana l'article 18 de la
llei.

calde, Tinent o Fiscal, llavors incorren
aquests en la responsabilitat de l'article 382

de vots.
sident

VIDA

excusa

Fiscal deu demanar sempre la imposició de
la multa susdita, venint així la mateixa a

,

DE

—Llei de 17 de juny de 1870 (article 9).
—Reglament de 13 de desembre de 1870

(articles

11, 17, 12 i primer transitori).
—Instrucció de 20 de novembre de 1872

(article

10,

principalment).

FORMULARI:

Diligència d'obertura fent constar el nú
mero del Llibre i Secció, els folis útils que
conté i posant-hi el segell del Jutjat.

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIó :

—Reglament de 13

de

desenabre

de

1870

de novembre de

1872

(article 13).
—Instrucció de 19

(article segon).
—R. O. de 13 de gener de 1901.
—Reglament de 20 d'abril de 1911
número 158).
—R. D. de 15 de gener de 1903

(article

(article 26).

FORMULARI:

Estat corresponent.

Ofici

acompanyatori.

Estadistica en

general
JUDICIS CIVILS

En el mes de gener

(i

en

els

quatre

pri

dies)

deu remetre's pel Jutjat munici
pal al de primera instància del districte un
estat de les conciliacions, judicis verbals ci
mers

i demés de caràcter civil ce
finits en el darrer trimestre de
l'any anter/br
Així mateix es remetrà al Fiscal de l'Au
diència un estat trimestral dels mateixos

vils, desahucis,
lebrats i

assumptes en que hi hagi intervingut el Mi
nisteri Fiscal, fent constar els casos en que
quedà ferma la resolució del Tribunal Mu
nicipal i els casos en que s'apellà de la ma
teixa, especificant si el Tribunal superior la
va confirmar o revocar.
La remesa es fa,
naturalment, per mitjà del Jutjat del dis
tricte
-

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIó:

—R. O. de 1
de l'article

—Circular

Suprem

de gener de 1887

(número

1

3).
de

de 25 de

la

Fiscalia

juny

de 1920

del

Tribunal

(regla 3).

20
JUDICIS DE FALTES

Cada

trimestre.

d'instrucció

Es

remetrà

Jutjat

al

estat dels judicis de faltes
començats, pendents i celebrats en el dar
rer trimestre de l'any anterior, fent constar
un

absolució,
imposada.

la condemna o

nada i pena
Cada mes.
es

DE

REVISTA

persona condem

primers dies de gener
remetrà. al President de l'Audiencia Ter
En els

ritorial un estat dels judicis de faltes
lebrats.en el,mes anterior. I altre estat

tant

blació
En la

—Llei

a

tra

la

de construcció de

de

es

a

(amb

procediment criminal

de

mo

estats).

formar els

(article

247).
--Circular de la Fiscalia del Tribunal Su
prem de 15 d'abril de 1878 (regla 4, núm. 10).

ESTAT DE

En els

MULTES

ha de fer-se
primers
remesa al Jutjat d'Instrucció del Districte,
d'un estat de les multes o penyores imposa
des en el segon semestre de l'any anterior.
dies de gener

llei

d'aixamplis de Madrid i Barcelona
26 de juliol de 1892 reconeix, també, corn
facultat absoluta de

l'Ajuntament

clavegueres al dir
proposarà i resoldrà

de

la

En els deu primers dies de gener deu en
viar-se al Fiscal de l'Audiència (per con
ducte del Jutjat d'instrucció) un estat de ju
dicis

haguts amb

de vagues

motiu d'infracció de la llei

durant el darrer trimestre.

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIó

—Llei 27 d'abril de 1909.
—Circular de la Fiscalia del Tribunal Su
prem de 25 de juny de 1920.
JOSEP M. GICH
Professor de l'Eseola d'Administració

una xarxa de clavegueres lo més
extensa millor i el més perfecta possible.
Les estadístiques ens diuen, confirmant la

el tenir

higienistes,

teoria

dels

talitat

a mesura

minva la

com

mor

una

un

re

contra

providencia •governativa,
•a

les

Ajuntaments

la

correspon

declara que
facultats exclusives dels
del

reglamentació

servei

de .clavegueres.
Els R. D. de 21 de abril de 1901, 15

de l'aspecte legal de les cla
qualque
tan
en
la part relacionada consi
vegueres

derant-les

com

un

servei

obligatori

Ajuntaments, corn en el que
part fina,nciera,, ja sigui

no

municipals

els acords

diu q-u.e

Sense

obligació

o

refereix

a

municipal,

gaire

aquet servei.
Cal afirmar q-ue si és cert que les clave
gueres són un •servei de ordre general, no
cert que tenen

en

fan

el

servei,

salta

un

caràcter

mar

particular pels propietaris
ús directe, i

un

en

aquet

cas

particularitzat, dongui

que
cal que

la deguda

remuneració.
L'article

primera,

137

llei municipal, regla
l'arbitri sobre aquelles

de

la

autoritza

serveis costejats per als cabals del
municipi i quin aprofitament no és faci
obres

o

per al comú dels veïns; en aquest cas es
troben les clavegueres, com ja disposa l'a
partat segon del mateix article i llei. Però
la

llei

no

especifica

la construcció

si l'arbitre serà per a
conservació o per a les

o

vegada. Altrament en el
projecte d'exaccions municipals d'En Gon
zalez Besada, de 1918, també sosté que po
coses

a

la

en

el servei

de clave

fonaments legals que l'A
Mollet del Vallés ha aixem

aquets
de

aquet

cent dividint

l'import a cobrir pels metres
lineals de façana de les cases.
Contra aquest acord municipal alguns
propietaris varen recórrer en alçada davant
del Governador, essent-los desestimat el re

«extemporani i improcedent»
governativa de 17 d'octubre

curs

per
resolució

en

de

1921.
•

a

sis centes

pessetes.

sistematic que diu molt en fa
l'administració municipal, cal fer

de

vor

constar que a mesura que
vegueres s'aixa,mpla i

el servei

perfecciona

sems

que

potable,

suministre

el

s'estén

de cla
l'en

a

d'aigua

la mortalitat

a Mollet minva con
arribar en el darrer
quinqueni a la xifra del 1767 %.
Cal que els Ajuntaments es fixin en el què

siderablement fins

•això

a

representa.
FRANCESC

ROSELL

d'AdmIntstractó
Secretari de l'Ajuntament

Llicenclat de l'Escola

NOTES DIVERSES
Els Alcaldes i Secretaris són convidats a
consultar els casos dubtosos que se'ls pre
sentin en l'exercici de les seves funcions. Cal
per això, que formulin per escrit i en la
forma més clara

possible

la

pregunta

i l'a

drecin al Secretari de la Revista. Des de la
secció corresponent els serà contestada im
mediatament.
Per altra part

ens és plaent participar, que
projecte de crear un Consultori a
l'Escola d'Administració, que tingui tot l'a
bast que requereixen les funcions importants

hi ha el

del Secretariat.
Consultes

En tal cas,

adquiriria

iin

la

secció

de

més considerahle

relleu.

planes

de la
També els fem avinent que les
DE LA VIDA MUNICIPAL són obertes

•REVISTA

perquè

hi

les seves

exposin

opinions

els seus punts de vista o
matèria administrativa

en

gueres, essent ja més explícit el R. D. de
31 de decembre de 1917 al concedir als Ajun

sota la llur exclusiva

taments la facultat de obligar als veïns a
contribuir en les despeses de aquelles obrs
que els produeixin un benefici particular;

frirà, naturalment, les restriccions que im
posi la bona ordenació i compaginació de la
Revista.'

l'aspecte de
tot seguit a ia

per la R. O. de 29 de setembre del mateix
any, autoritzant exaccions a favor dels

en

pels

pagar

les mateixes.

pietaris

de

aclarint-se del tot aquesta doctrina en el
R. D. de 13 d'agost de 1920, reglamentat

per

a

conservació.

end'nsar-se

matèria

en

d'higiene pública són immediatament exe
cutius, ratificant una vegada més lo dis
posat en l'article 83 de la vigent llei
municipal.
Are bé; reconeguda en absolut la sobe
rania municipal en la construcció, regla
mentació i conservació de les clavegueres,
cerquem l'aspecte econòmic en lo d'arbitri

la llur

la

construcció

es

dels

de les obres

a

Com a cas

i 2 de febrer de 1912, entre al
tres, confirmen la doctrina que venim ex
posant, i la R. O. de 26 de desembre 1879

den posar-se arbitris

cosa

l'import

clavegueres,

Fins al 1920 el metratge de clavegueres
Mollet (sistema antic) era de uns 1990
metres, havent-lo augmentat posteriorment
en 590 metres, amb una despesa de deu mil

demostren quins són els més practics i
beneficiosos per al comú, tant en Fordre
tècnic com en l'económic. Nosaltres direm
ens

Es amtb

que

de 20 de novembre de 1911, al fallar
curs de l'Ajuntament de Saragossa

dues

en

tant per

propietaris afectats per

juntament

la

total de les obres a pagar per tots els pro
tant per
afectats, calculat

que augmenta la xarxa de
les poblacions.
Els arqui
tectes i ingeníers ens exposen els sistemes i

clavegueres

la meitat de

a

en

de Madrid per a
cent superior en el

plis de 31 de maig de 1893 parla també, de
que «l'Ajuntament, escoltant a qui cregui
convenient, presentarà. un pla de xarxa de
clevegueres». La Instrucció general de sani
tat de 12 gener de 1904, en el seu article
109, diu que pertany a la higiene munici
pal: cievaqiiació de aigües i residus. La
llei d'aigües de 1879, qualifica de servitud
urbana les cloaques. El Tribunal Suprem,
ratificant-se en el seu criteri, en Sentencia

cadament

No és tasca difícil convèncer avui a la
gent dels benifets que porta a les poblacions

percebre
seu total,

un

1856,

de

març•

l'Ajuntament

plat i aixampla constantment la seva xarxa
de clavegueres en el terme municipal; l'ar
bitri de construcció és del 75 % del cost

és

OBLIGACIONS DELS
AJUNTAMENTS RESPECTE A
CLAVEGUERES.

de
a

el necesari
desenrotllo de les obres de clave
gueres...» L'art. 18 del reglament d'eixam
«es

per al

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111menys

DRETS I

10

de

s'autoritza

cons

l'article

en

vembre 1905
INFRACCIÓ DD LA LLEI DE VAGUES

Ajuntaments per a percebre un
per cent notable en les despeses de
construcció de clavegueres, és en la R. O.
de 24 de gener de 1857 relacionada. amb al

part legal, l'article 72 de la vigent
municipal espanyola, en són apartat 2,
posa el servei de clavegueres com «de la
exclusiva competència dels Ajuntaments» ;
llei

desè

D. de 25 de febrer de 1901

un

a

necessitat

la

de caça.
També el Fiscal municipal ha de remetre
al de l'Audiencia Provincial un estat dels
judicis de faltes del mes anterior.

—R.

parcial sinó que ha de res
pla de conjunt que resolgui
en l'ordre
general de la po

tament als

trucció

dels per

MUNICIPAL

pondre

ce

D'APLICACIó :

VIDA

obra pot ésser

pecial dels judicis per infracció de la llei

DISPOSICIONS LF,GALS

LA

vista que és deure dels municipis 1.a cons
trucció de clavegueres per ésser un: servei
d'higiene elementalíssim; ja que les aigües

Ajuntaments

residuals han d'encausar-se i mai aquesta

gal,

gueres.
Però

on

per cert

per
es

ja

a

la construcció de clave•

troba

una
disposició le
vella, que faculta explí-i

responsabilitat.

ta collaboració ens serà,

*

El

tat,

*

plaent

Aques

i només so

*

Consell Permanent de la Mancomuni
en

crear

aquesta REVISTA, l'ha

dotada

mitjans suficients perquè pugués ésser
repartida gratuïtament a tots els Secretaris
municipals de Catalunya.
Si algun no la rep, cal que ho participi,
perquè de seguida li serà. remesa cada mes.
dels

DE

REVISTA

LA

MUNICIPAL

VIDA

21

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM

SENTÈNCIA 2

nova

setembre del

dia 17

La R. O. que
una

denega

SECRETARIS

mateix

creació ha

sigut jus

tament i raonadament reclamada per

l'Ajun

tament i la Junta de Vocals Associats. Aquesta
és la doctrina que

_es desprèn

considerants de la sentència

dels

sis

la

qual

en

sem

preté agermanar la feixuga le
metges titulars amb l'article 72
de la -Llei Municipal. L'allegació de que l'A
juntament no tingui medis econòmics per a
sostenir-la és insuficient, en tot cas, afegeix !a
sentèmaa en un fonarnent, si aquesta insufi
ciència existeix„ l'autoritat governativa podria
suprimir la nova plaça amb ocasió de l'exa
men de qualsevol pressupost anyal,
afirmació
ben
ardida
i
desfà
el
criteri
sen
que
aquesta
amb
les
determinacions
mu
tat, respectuós
nicipals.
bla

que

Es de
de

remarcar

pot

com

es

sobre

gislació

ser no

la Junta

origen

seu

els

la

que

del tot

imparcial

Provincial
i

formes.

drets del metge

de

qualifica

sentència
el

dictamen

Sanitat atenent al

Caldrà que es
titular

reswtin

existent i

plaça tingui la dotació que
Copiem un dels Considerants:

nova

li

Correspon

que

la

pertoqui

el

,ENT'ÈNCIA 9

GENER

públics

serveis

Ajuntaments
Municipal, en de
als

motiva,

no té aplicació en el cas
de que
contractista reclami interessos per la tar
dança en •el pagament de certificacions o re

lacions valorades, si els interessos havien si
gut pactats en la contracta aceptant el plec
d'Obres Públiques de 13 març 1903. L'arücle
susdit és refereix a danys i perjudicis a títol
d'equitat i no de deure legal que és ben allu
nyat de tota idea de gràcia o benevolència
és precís que la reclamació és faci en
el moment de cobrar la quantitat principal,
sinó que pot fer-se abans.
fonaments
la vegada

confIrmava la providència del
Qroverriador.
Aquesta sentència coincideix amb la de 6
febrer 1918, la qual per la prescripció dels in
teressos pactats admet un termini més
el de 5

llarg-

anys—i accepta el d'un any quan

es

tracta de danys i
perjudicis; no obstant, la de
24 març 1905 declarà són lo mateix
que interes
sos pels efectes del
terme en què deuen recla
mar-se.

deu

qüestió que

als
ts

sometre's

davant

l'Adminis

tració i no als Tribunals Civils.

d'agost

de 1902 i de

15 novem

bre de 1909, es de témer que no devindrà coo
sistent acabant de portar confusió en

clamacions, que

resulten

injustament

tals re

sovint

inútils.
Es tractava d'un

posat

el

en

Contenciós:

metge

càrrec
el

va

separat,

titular

i re

Tribunal Provincial

pel

metge

reclamar per

la

ordinària els sous de durant la
una

quantitat

com a

dictà

prem
altra

la

sentència

lloc d'aquet

via

utilitats
no

sobre

número en

contribució

per

perquè

cesiva per

una

si aquella

coexistèn

tributació

ex

qui està obligat

Aquesta sentència

a

que en

del mateix

«lobal
pagar-los.

síntesi

mes

es

repro

(Gaceta del 116

d'agost 1922) es dicta en presència de diverses
disposicions i especialment les lleis de 3 d'a
gost de 1907 i 12 de juny de 1911, que cedien
l'impost de carruatges de luxe als Ajunta
ments. Aquets indubtablement podien cobrar
lo quan els pertoqués, així com l'Estat Pimpost
d'utilitats, perquè la legislació és clara i cate
gòrica, però la declaració d'aquesta sentència
minva de valor notablement, atenent a que
virtut de la llei de 26 de juliol proppassat
(Gaceta del 28), l'impost de carruatges de luxe

retorna a l'Estat amb
als

les

compensacions que
i Diputacions.

Ajuntaments

i el Su

parlém.

Eu

publiquem

un

que

d'averiguar

cia representa o no

esmenta per

matèria,

de luxe é4 perfec

la

és missió seva, estudiar i comparar motius

i xifres a fi

sentència declarant
la

amb

que'l Tribunal pugui,

sense

en

de

d'agost del mateix any

carruatges

compatible

suspensió,
danys i
Instància l'atengue,

més

indemnització de

perjudicis; el Jutge de 1.a
però l'Audièneia revocà la
se incompetent per raó de

L'impost
tament

MUNICIPALS

1922 (Cont. Administratiu)

GENER

dueix en 21

Aquesta doctrina que desdiu ço estatuit. en
els R. D. de 15

a

seguit

SENTÈNCIA 9

dos considerants:

I

ALTRES

(Cont.

19

GENER

EMPLEATS

Administratiu)

del mateix

tra

rrietge titular, PAjuntament i la Junta
Municipal, per unanimitat, en reunions en que

el

hi assistiren les dues terceres parts dlels seus

vocals, prengué l'acord de separar-lo del càr
rec,

havent-li donat

Entaulat recurs

audiencia

d'alçada,

Madrid informaren contra la

provincial

a

l'eXpedient

la Junta Provincial

de S nitat i el Patronat de

missió

en

Metges titulars de
separació, i la Co

favor, deSestimant el Go

vernador el recurs.
No

obstant, el Tribunal provincial contenciós
la providència governativa, ordenant-se

abonin

els

sous

SENTÈNCIA 10.GENER 1922 (Con. Administratiu)
Gaceta del dia 19 setembre del mateix any

El Ministre no pot intervenir en qüestions
de l'exclusiva competència municipal, com ho
són

les que afecten a l'abastiment d'aigües
per l'ús domèstic dels veïns, serveis de renta
dor i
que havien sigut perturbades
per u-na societat particular a conseqüència

escorxador,

dels treballs

que efectuava, els quals havien
arribat a esgotar unes fonts públiques. La R. O.
del Ministeri de Foment, que va ésser dictada
de conformitat a l'informe encomanat a una
Comissió tècnica i acceptat per la Direcció Ge
n ral d'Agricaltura, Mines i
Monts, és anulla
da per aquesta sentència demanada per la Cor

poració Municipal,
tramiti el recurs

revoca

li

SANITAT

any

A conseqüencia d'un expedient en el qual es
concretaven i comprovaven gleus càrrecs con

Tampoc

aceptar els
Provincial, que a

referents

com a

Gaceta del dia 19 setembre

un

El T. S. diu aixà en
del fallo del T.

administrativa

assumptes

concertats amb els Ajuntame

SECRETARIS

en virtut del 132 de la Llei
clarar que no serà admesa cap reclamació go
vernativa a títol de danys i perjudicis o a tí
tol d'equitat passat un any de des del fet que

la

jurisdicció

dels

IMPOSTOS

I

Gaceta del "dia 15

titats

setembre del mateix any

Comptabilitat aplicable

SENTÈNCIA 7

person;es jurícliques sinó com a en
administratives, i així l'indemnitzacio
de danys i perjudicis causats a un empleat
municipal per una s paració indeguda, és
no

MUNICIPAL

L'article 24 de la vigent llei d'Administra
ció i

(Civil)

1922

GENER

ARBITRIS

comentari.

1922 (Cont. Administratiu)

Gaceta del dia ir

la

a

coneixement

Vegi's

CONTRACTACIÓ

EMPLEATS

Gaceta del dia 4 novembre del mateix any

la sollicitud per a crear

seva

ALTRES

I

SENTÈNCIA DE 2

any

plaça de metge titular és nulla, si

necessitat de la

la

EMPLEATS

(Cont. administratiu)

1922

GENER

Gaceta del

ALTRES

I

SECRETARI

ANY 1922

::

des

de

la

separació, i ei

Suprem confirma aquesta sentència del Tribu
nal provincial. Es curiós que a la Gaceta no
hi figura cap fonament legal .42Paquests dos
fallos. La del Suprem accepta els considerants
de la sentència apellada (que no es publiquen)
i afegeix simplement aquell referent a impo
sició de les costes, si la sentència és conflr
matoria de l'apellada. Vegis la sentencia de
2 gener (Civil).

veïns davant del

sense perjudici de que es
d'alçada interposat per uns
Governador, qui resoldrà com

degui.
Aquest fallo

que

demostra un notable

res

pecte a la vida municipal davant l'ingerència
ministerial, consigna a més que la R. O. que
revoca no és de caràcter discrecional, ja que
les qüestions atenyents a la salut, higiene i
l'ordre públic, si bé tenen aquell caràcter, en
el present cas no varen donar lloc a disposi
cions generals que hagin sigut sotmeses a liti.
gi i per tant pot ésser objecte del lecurs con
tenciós que interposa l'Ajuntament.
Copiem el considerant que segueix:

REVISTA

22

LA

DE

VIDA

(SENTENCIA 2

GENER

MUNICIPAL

(SENTÉNea

1922)

«Considerando que la reclama,ción de habe
el

actor

Illumbe,

devengados por
generador de obligaciones recíprocas
éste y el Ayuntamiento de la villa de

res

becho
entre
Esco

riaza, derivadas del contrato de 12 de Noviem
bre de 1904, es materia de caracter adminis

trativo,

y su discusión ajena a derechos o de
civil, según dispone el artí

beres del orden
culo 5.0 de la

antes citada, reformada para

ley

de la

ejercicio

el

ministrativa,

en

jurisdicción contencioso-ad

armonía

con

decreto de 4 de Enero de 1893,

conocimiento implícitamente
pio recurrente:

el

28 del Real

ademas del

hecho

re

por el pro

Considerando que los efectos de los contra

Ayuntamientos para la
públicos alcanza tam
bién a la indemnización de perjuicios a que
pueda dar lugar su incumplimilent;o, re.zón'
por la cual la integridad de las cuestiones que
sobre este particular se susciten, queda asi
mismo sometida a la jurisdicción administra
tiva cuando ésta proceda:»
tos

que

celebran los

pqestación

de

servicios

la de nombrar y separar los
funcionarios destinados a servicios profesio
nales, sin m.as limitaciones en uno y ótro caso
que la de ajustarse a las normas reglamenta
rias dictadas por el poder público para el ejer

pio Cuerpo legal,

cicio de la acción tutelar que le incumbe

«Considerando que tanto el aspecto sanitario
y de aumento de caudal de aguas, que fué ob

jeto

en

como

gestiones del Ayuntamiento,
este aprobatorio en 30 de

1916 de las

el acuerdo de

julio de 1918 de la orden del Alcalde para
susPender las obras ejecutadas por la Sociedad
fundàndose en la

Fuente del Olivillo,

pertur

bación que con ella se causó al surtido de las
aguas del balneario,
uso

y

vecinos,

para

su

doméstico, y de los servicios de lavadero

Matadero,

demuestran

ambas cuestiones
las

de los

guardan

facultades que a los

el artículo 72 de la

ley

palmariamente

que

íntima relación con

Municipios atribuye

de 2 de octubre de 1877

consiguiente, que se refieren a. materias
de la exclusiva competencia de los
Ayunta
mientos, en las cuales, con abuso de poder.

y, por

ha
las

intervenido el

Ministerio

disposiciones

recurridas.»

de Fomento

en

cer

aquellos organismos gestores de la Ad
ministra,ción local y detlerminado calmo lo
esta de modo preceptivo por los artículos
6.0, 91 y 92 del Reglamento e Instrucción que
se eitan e insertan en los vistos, que para el
servicio de asistencia a los enfermos pobres
habra en cada Municipio un Médirco titular,
al menos, por cada 360 familias indigentes,
y que si éstas, aunque no lleguen o no exce
ca

de

eneuentran distribuí•
por la distancia o las
condiciones topografIcas del país, la asistencia
médica no pudiese alcanzar a todas con fa
cilidad y prontitud, se dividira el Municipto
dan de
das en

ese

número,

se

tal forma que

distritos, según para tal fln convenga, es
evidente que la necesidad de que exista màs
de un facultativo de esta clase y la obligación
ineludible de atenderla por parte del Ayunta
miento, nacen, pues, de cualquiera de aqste
llas , circunstancias, siquiera tal deber naya
en

lógicamente en principio a
posibilidades económicas de la repetida

subordinarse

entidad local:

1922)

1922)

sanitarios,

las

GENER

GENER

«Considerando que atribukla a los Ayunta
mientos como de su exclusiva competencia por
el artículo 72 de la ley Municipal la facultad
de gobierno y dirección, entre otros, de los
como lo esta también con
servicios
el mismo caracter por el artículo 78 del pro

de

(SENTENCIA 10

2

REVISTA

DE

CONTRACTACIÓ MUNICIPAL

(Con.

SENTENCIA 14 GENER 1922

any

disposicions del Codi Civil han d'apli
com a supletòries en els contractes ad
ministratius, pels quals regeixen en primer
lloc les condicions especials del contracte i el
plec general per a la contractació d'Obre.> pú
Les

bliques de 13 de març de 1903. El contracte en
tre una Companyia i PAjuntament deu com

plir-se tal com ha sigut concertat, executant-se
per aquella les obres establertes així com les de
conse.rvació i reparació de les mateixes que
a

perfecte

efectuar amb

acordar que s'executessin per administració i a
càrrec de la Companyia aquelles obres de con

imprevista

o

sobre

Aquesta s ntència que aplica diversos arti
cles del Codi Civil relatius a obligacions i el
R. D. de 13 de març 1903 (art. 62) confirmaba
la del Tribunal Provincial
en

considerants,

un

acceptant els

seus

dels quals no es fa decla

ració -de costes en la primera
no veu temeritat manifesta,

(Con.

Administratiu)

instància, ja que

atenent que la
Companyia recurrent possiblement havia so
fert error, pèrdues o menys beneficis dels que
esperançava; criteri aquest ben singular del

assumptes de 1exc1uivà coMpetènela
municipal, tal com la policia de construccions,

GENER

1922

els Govern;adors no deuen entrar eñ el fons de
la

recorregut, però
problma integrament a la Sala, raons
d'economia procesal l'obliguen a declarar con
closa la via governativa i a formular una re

trucció;

solució

denegar-se•

qüestió, ni

revocar

l'acord

sotmès el

substancial.

Aquest criteri de la sentència talment és

ja

cosa

Suprem fins avui gairebé cons
tantment no tenia en compte aquelles raons
d'economia procesal, i es limitava a anul.lar
la providència governativa, la qual cosa oca
sionava la interposició d'un altre recurs con•
nova,

tenciós.

que el

moltes les sentències que

SÓi

ben en aquest cas.

tro

es

La que comentem anul.la la

Contra

un

acord de

de l'eclusiva

l'Ajuntament

en

va

interposar

recurs

d'alçada,

revocant-lo

el

Copiem

el

considerant que conté

la

susdita

SENTÈNCIA 20

sol efecte de determinar si va ser o no

competència i abstenint-se
l'assumpte.

dictat

d'entrar en

el

fons de

Tribunal

Suprem

revoca

el

susdit

fallo

del Provincial i estimant

esgotada la via go
velrnativa amb la providència mentada d,e1
Governador, li mana que resolgui d'una ve
gada totes les qüestions sotmeses a la seva de
cisió i sens que això signifiqui prejudici en pro
ni en contra dels fonaments i pronunciaments
de la sentencia apellada.
Més que tots els breus comentaris que podríem
fer, és expressiu i interessant el considerant
que copiem:

1922

GENER

(Con.

nances

Aquesta
trina

sentència

titució

reitera

de Secretaris,

en una

forma

construcció,

la

parts

terceres

constant
a

interpreta
pas del tot capcio•
Municipal. Si les
Regidors aco‘rd‘e-n

nO

Llei
dels

separació per no mereixe'ls confiança, com
que aquet motiu és de caràcter sobjectiu nu
cal que sigui examinat jurídicament; però, si
la separació s'acorda eni virtut de causes, fets
o càrrecs que se Phimputen, aleshores és pre
cisa la formació d'expedient en el qual es
demostrin, ja que,- com vénen a dir algunes
sentències, aquets càrrecs perjudiquen l'honor
de la persona i del professional.
El T. S. no es fa ressò en els Vistos-ni en els
Considerants del

1905,

reproduït

Reglanient

en

24

d'agost

Tribunal Provincial allegava
del seu fallo,

que el

de 14 de

Suprem

de 1916,
n

juny

de

que

el

els fonaments

confirma.

Anotem dos Considerants de la sentencia:

de ser

inspectors

cardinals que les Ordc
matèria

en

de construc

cions.

Al,gun extrem de la doctrina que senta aquest

a

com

els

una
es

vigilància

per part dels

faria difícil i

exposat

per

En matèria de construccions,

abusos.
diu el

Suprem, imperen

en

preceptes de les Ordenances

SENTÈNCTA 25

doc

la des

pot

els quals

que,

ALTRES

I

GENER

definiti

i això és

EMPLEATS

1922 (Con. Administratiu)

Gaceta del dia 21 setembre del mateix

doctrina que

especial,

l'article 124 de

dues

la

Suprem respecte

del Tribunal

en

denunciats pels

persegueixen

SECRETARIS

Administratiu,)

taxatius

casos

aquells

procedèn

una casa, el

municipals no a la conclusió de les
obres, sinó mentre es facin, per tal que l'Ajun
tament pugui ordenar es subsanin.
Les defi
ciencies de construcció que se senyaleu, ningú
ha dit que afectessin a la salubritat,
garantia de la seguretat personal, solidès I

però,

la

al

siguin

la

tècnics

tant

doctrina.

nador examinés novament l'acord

recorregut

cal que

jutjament implica
Ajuntaments, que

sa

A'r

existeixin defectes de

certs,

en

i no en tots

molt lloable.

Governador. El Tribunal provincial anulla la
resolució governativa disposant que el Gover

amb

qual permís solament

ornament públic, fins

matè

mís per obrir una vaquería amb estables — es

compliment amb
permís per a llogar

seu

cia de donar

Gaceta dels dies 20 i 21 setembre del mateix any

competència municipal—per

vista a les de Madrid no deu con

en

fondre's el

providència governativa, que revocava l'acord
municipal, però resól la qüestió plantejada sen
tant, amb aquella declaració de nullitat, que ex
presament consigna, un principi doctrinal

Gaceta del dia 20 setembre del mateix any

ries

(Con. Administratiu)

1922

Tan la

SECRETARIS I ALTRES EMPLEATS

Administratiu)

RURAL

Corporació Municipal com el parti
subjectar-se als preceptes de les
Ordenances municipals en materia de cons

D'ALÇADA

(Con.

GENER

I

cular deuen

va

RECURSOS

URBANA

Gaceta del dia 20 setembre del mateix any

'Fribunal Provincial.

SENTÉNCIA 17

szwrbrciA 17

any

En

coneixement

plec de condicions, i no hi val el que la
Companyia hagués sofert error en els seus
càlculs; tal com disposa l'art 62 del R. D. de
bé en
13 de març de 1903, l'Ajuntament obrà
del

servació que cap causa
natural exigia es fessin.

1922

GENER

POLICIA

D'ALÇADA

Gaceta del dia 20 setembre del mateix

car-se

s'obligà
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MUNICIPAL

VIDA

RECURSOS

Administratiu)

Gaceta del dia 20 setembre del mateix

LA

any

Els inspectors municipals d'higienes i sani.-

pecuària poden

tat

qualsevol de les

ésser separats en virtut de

causes

legals

establertes

en

les lleis i reglaments vigents que regulen el
seu nomenament i separació. El T. S. fa
aques
ta declaració en

acceptar

vincial amb els

seus

la

la sentència del Pro

fonaments que

revocava

providencia governativa.
L'Ajuntament fundat

possessió del

malgrat
nat,

va

seu

en

càrrec

que no

havia pres

l'inspector d'higiene,

fer prop de dos anys que era nome
declarar la vacant i l'anuncià al But

lletí Oficial.

Però

l'inspector va al.legar que
possessió i havia prestat serveis
presentant certificació expedida pel secretari
havia pres

i visada de l'Alcalde de la pressa de possessió.
Per aixà
causa

de

el

Tribunal estimant infundada

separació,

la

revocà l'acord ij de passa

da fa la declaració. susdita.
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REVISTA

LA

MUNICIPAL

VIDA

(SENTENCIA 17

1922)

GENER

«Considerando que si bien por contraerse el
asunto objeto del recurso

materia de la ex

a

clusiva competencia de losi Ayuntamientos,
Gobernador inmiscuirse

el

debió

el

en

no

fondo

cuestión debatida ni revocar, como lo

de la

hizo, el acuerdo municipal apelado, y
adolece

lución

de vicio

ello

por

sometido, sin embargo, el problema

integridad a
competencia
del

nooer

cesal la

la

toda sn

de la Sala cuya

jurisdicción
parte notoria

a

de

razones

mismo,

obligan

bernativa y

nulidad,

eni

para co

de otra

es

a

su reso

de

economia pro

conclusa la vía gu

estimar

formular la resolución substan

cial de aquél, de conformidad con la doctrina

mantenida

en

anàlogos al planteado

casos

en

presente

el

(SENTENCIA 17

1922)

(SENTENCIA 20 GENER

«Considerando que, conforme

Ayuntamiento de Osor.
el
acuerdo
de
separación del car
adoptar
del Secretario del Municipio del hoy recu

«Considerando que el
al
go

fundó

rrente,

su

resolución

ausentado

haberse

de

la

las

frases

sq reiteró

que

manifiesto abandono
ría

reglamentarias

Considerando que
acordar. la
de

Secretario

del

dono de

formación

de

por

ello se

impone

del citado acuerdo.»

las

ga

Sala

ai

de

Ayuntamiento

Osor,

tan graves como el aban
en

a susl

expediente,

tiflcado los hechos

nece

del recurrente del car

miento de los deberes anejos
sin

Secreta
las

faltado a

negligencia

destino y

«El

dicha oficina»:

han

destitución

supuestas faltas,

la falto

copian:

estaban

se

cargo eu

que tenía la

de

se

se

en

el

definidas por esta

procesales

rantías

por

en

y lo desatendidas que

sidades

go

de nuevo

literalmente

de

corres

ratificarle

igualmente

afiadió que se fundaba

hecho

sin el

y aunque al

pondiente permiso,
de conflanza,

el

en

villa

en

derecho

el

cuMpl

funciones,

sin haber

y sin oír al

GENER

jus

interesado, y
la revocación

1922)
a

los artículos

dey Mupacipal, según los inter
explica la constante jurisprudencia de

171 y 174 de la

preta

y
esta Sala,
en alzada

cuando los Gobernadores conocen
de los acuerdos adoptados por las
Autoridades o Corporciones locales en mate
ria que las leyes les atribuyan privativamente,
deben limitarse a examinar si la Corporación
o autoridad de quien emanen obró con com
o sin ella, consignando, en este últi

petencia

caso, la exttalimitación cometida, pero• sin
nunca en el fondo del asunto, porque
sólo al Tribunal de lo Contencioso correspon
mo

penetrar

juzgar del acierto o error con que aquélla
resolviera y que una vez dictada la providencia
del Gobernador, cualquiera que sea su sentido
y aunque por ella se infrinjan tales preceptos,
quedi, deflnitivamente agotada la vía guber•
de

nativa, de suerte que, promovido pleito con
tencioso, el Tribunal vendrà llamado a deci
dir, no sólo si esta Autoridad respetó o no los
sinó también

límites de su

propia competencia,

y al

tiempo la cuestión de fondo, la

mismo

y legalidad de la resolución mu
motivara la contienda; doctrina es
tablecida en las sentencias de 20 de febrero
de 1914, 31 de mayo de 1915 y 10 de junio de

procedencia
nicipal que

inspirada en ui1 acertado criterio de
economía procesal con cuya aplicación se evi
‘tan a las partes dilaciones innecesarias, ya
1916,

e

Go
que a nada conduce anular la decisión del
bernador al solo efecto de que baga declara
ciones concreta,s en orden a la competencia o

incompetencia

del

Ayuntamiento, puesto que

implícitamente,

expresa o
cont,nida en su anterior providencia y la in
terposición de un nuevo recurso contencioso
ella

irà

siempre,

sobre el mismo asunto.»

