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Fou

alçada vers
pal, d'una Seu

estat construït

És

un

casal

per

a

la meitat del
mai

segle xvm, quan era destinat
performada, un altre edifici que cent

a

Palau

Episco

anys abans havia

Casa del Consell de la Ciutat.
ni les arcades del porxo ni l'escut que corona
llevar-li l'aspecte de severitat que pren al fons

d'arquitectura sòbria;

la balconada central, no arriben a
d'aquesta plaça alta de la vella ciutat del Cardoner.
Una

gràcia inconfundible, però, li
l'Assemblea Catalanista de l'any. 1902,
riosa

en

el camí del deixóndiment de la

l'Arxiu i el Museu de la Història
II llllllll

de dintre per haver donat hostatge a
que dictà les Bases de Manresa, fita glo
ve

Pàtria, i per guardar amb

local amb

exemplaritat digna

de

amorosa cura

tota

lloança.
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REVISTA

DL

LA

VIDA

MUNICIPAL
situació econòmica i el pla a
tenir el major profit de la

L'OBRA DE LA MANCOMU
N1TAT EN ELS MUNICIPIS

adoptar per ob
legalitat vigent

aquest particular.

en

També és convenient

que la Mancon_uni

pugui recollir directament i constant,
dels Municipis, dades i informacions i orien
tacions que li permetin conèixer quines són
les necessitats més generalment
sentides,
tat

Sovint

sorprén la Mancomunitat amb
serveis; avui els dos que

ens

la creació de nous
ens

afecten

ocupen

fondament

a

la

vida

municipal.
dia primer d'abril vinent començarà
funcionar el Negociat d'orientució munici

El
a

pal
rà

i a

comptar de

l'organització

taris

i

la mateixa data s'inicia

de la Mutualitat de Secre

Funcionaris

municipals

de

Cata

:lunya,

perquè dintre d'un termini breu, de
dies, siga també realitat la satisfacció d'una
de les més justes aspiracions dels Funcio
naris

municipals

de

*

I.'obra que
nitat obeeix

a

de

*

pla ben meditat,
les

de

Catalunya;

ciat d'orientació

Cada dia i

*

desenrotllant la Mancomu

un

visió

perfecta
arreu

va

Catalunya.

a

una

necessitats sentides
la creació del Nego

municipal n'és una prova.
que aquella Corporació

a mesura

ha anat

estenent i intensificant llurs come
sos, Is'ha anat sentint més la necessitat d'un
orgue que, qual el present, servís de lligam,
que establís un constant contacte, entre la

Mancomunitat, per tal d'aprofitar intensi
vament els serveis prestats per la mateixa,
i aquells pels
quals naturalment es presten.
En altre aspecte, i com a complement del
servei que fou iniciat

amb

la creació

d'a,

questa Revista, podran, ebs Ajkintaments
acudir al Negociat d'orientació municipal
per assessorar-se en la funció, cada dia
més tècnica i complicada, de regir els Mu
nicipis, i els Secretaris consultar aquells
dubtes que tinguin pel compliment dels co

propis

masos

de

llurs càrrecs.

En derrer term,e cuidarà

de

aquest

Negociat

totes aquelles dades, informa
cions, observacions, etc., que puguin ser
vir de base a tota mena d'estudis per al
recollir

millorament de la vida

comptant

amb la bona

municipal catalana,
ajuda de les Corpo

racions municipals i Funcionaris de les
mateixes per a facilitar aquesta tasca.
•No cal dir que tots els esmentats comesos
a terme
graciosament.
concretament ço aprovat per
l'Assamblea de la Mancomunitat el 28 de
febrer d'enguany:
seran

portats

Heu's

aquí

I tots aquests serveis interessen, més
que
als particulars, als Municipis; millor diríem
que interessen als particulars en quant són
membres d'un Municipi.

Això porta, com, a conseqüencia, la
sitat que es sent que els

neces

per
a

la Mancomunitat

a

aprofitar-se dels susdits serveis i per
aconseguir, així, que aquests donin el

màxim rendiment.
Encomanar aquesta funció a la Manco
munitat no constituirà una novetat, sinó so
lament lligar i sistematizar ço que fins ara
s'havia fet en alguns ordres i ampliar-ho
als restants. Sense pretendre exposar tots
els antecedents que

demostren l'acció de la

Mancomunitat, orientadora i rcomplemen
taria de funcions i serveis propis dels Mu
nicipis, recordem el :següent: En l'ordre
cultural i

pedagògic són nombroses les ini
ciatives de la Mancomunitat per a suplir.
i orientar l'actuació municipal, creant bi
blioteques

i escoles de comerç i d'indústries,
construint edificis escolars i estudiant l'as

saig

l'ensenyament

de

qual

cosa

obrí,

en

primari, per
1920, un concurs

a

conservació de Iproductes agrícoles
fari
cellers, molins d'oli, etc. En el camp
social, acord 4 subvencionar les Borses de

municipals. I en matèria d'Obres
hidràuliques i de sanejament, cal esmentar,
Treball

primer lloc, l'acord de l'Assemblea del
26 de febrer del 1921, aprovant el projecte
en

d'atorgar

als Municipis de menys de 4,000
habitants la confecció del projecte d'abasti
ment d'aigües potables; en virtut del tal
concurs

per

l'estudi i

a

re

avant-projectes d'abastiment
d'aigües potables. I en darrer lloc, l'estu
dels

di fet pels tècnics de la Mancomunitat, del
sanejament i aprofitament per al cultiu de
terrenys. I la important tasca realitzada en
matèria sanitària, auxiliant els pobles en
diferents casos d'epidèmies, i principalment
creant la brigada sanitària, en la que hi ve
esmerçant grans cabals, substituint l'acció •
que en aquest ordre haurien de fer els Ajun
taments.

CREACIÚ D'UN NEGOCIAT IDORIENTACIÓ

«La Mancomunitat de
des de
la seva creació i a mesura que ha anat es
tenent i
els serveis, ha anat

Catalunya,

Es

encara, sota un altre aspecte,
necessitat de a dita coordinació i acos
tament.
èada dià va essent més tècnica i

complicada

la funció de

regir

els

ra, una co,ordinació,
la nostra terra.

molts

els Municipis de
a

millorar la

del

poble

ca

talà:

I no és

tot

I
hom
pensa, •en canvi,
que
elements amb què compta la
Mancomunitat podrien posar,-se al servei
fectament.

dels

tots els d'obres públiques, els varia
díssims de cultura, la reclusió de dements,
Pasilatge •d'orfes i desemparats i desval

gui

guts, la divulgació agrícola en totes llurs
manifestacions, l'assessorament i orienta

sin

ció per

a

construir cellers o trulls coopera
a realitzar
els

tius, per
de sanitat,
els préstecs
•
a

realitzar

portades d'aigües;

sobretot

pels

casos

d'epidèmia;

Municipis i als Sindicats
millores públiques...

als

la base sobre la

per

dels

Ajuntaments,

sobretot

comú a tots ells

o •a

la

en

allò que si
Hom

majoria.

preveu la possibilitat de redactar diferents
tipus d'ordenances municipals que pogues
ésser voluntàriament

adoptats

per dife

rent Municipis; hom pensa en la gran con
veniència de què es facin projectes d'urba

nització, de sanejament, de portades d'ai
gües, d'escorxadors; hom considera quant

Municipis coneguin

és que els
exactament i científicament la seva veritable.
convenient

ser

desinteres

Ajuntaments,

poble con,stituei

qual descansa tota la

municipal.

part, aquesta funció ha començat
prestar-la la Mancomunitat mitjançant

En una

ja

a

la REV1STA DE LA VIDA
ca

des de primer

d'Administració, la
gratuitament a tots
t,aments de

MUNICIPAL, que publi
mitjà de l'Escola
qual Revista es tramet

d'any per

els Secretaris dels

Ajun:

Catalunya.

•

Però a fi que

aquesta coordinació amb els
sigui efectiva i constant, es

Ajuntaments
crea un

nou

Negociat encarregat

ment de totes

següents

els

se

exclusiva

aquestes funcions, adoptant

BÀSICS

ACORDS

1.r

Depenent de

la Secció

primera es crea
qual es denominarà
d'Orientació municipal.
2." Seran funcions pròpies del susdit Ne
un

gociat

el

:

El tenir cura que tots els

a)
de

Negociat,

nou

Ajuntaments

Catalunya coneguin

els serveis que la
Mancomunitat té establerts i les condicions
mitjançant les quals poden utilitzar-se.
b) Rebre i tramitar, adreçant-les a l'Ofi
cina o Secció corresponent, totes les peti
cions dels susdits serveis que per part dels

Ajuntaments

dirigeixin

es

a

la

Mancomu

nitat.
Recollir

c)

totes

dades, informacions

les

i observacions que els
xin sobre aquestes matèries.

Ajuntaments dirigei

Procurar que en tot temps es mantin
la més perfecta i acurada coordinació
entre els serveis de la Mancomunitat i els

cl)

gui

organismes municipals.
Totes les altres que puguin contribuir
la vida municipal cata

e)

al millorament de

lana i
tra

desenrotllar i

a

terra

impulsar en la
política municipalista

una

nos

(Sessió

de

renovadora».
lAsseniblea de 28 febrer

ben

*

*

1923).

*

Municipis.

sentint més1 vivament cada dia la necessitat
d'establir una estreta relació, millor enca

Els serveis indicats són per
condició, en tots els ordres,

xen

vida

dels

dels

major part

en

i

orientada i d'eficàcia

posSible pensar que tots ells, •sobre
els petits, que són la majoria, puguin
comptar amb tot aquells elements indispen
sables perquè aquesta funció es presti per

perfeccionant

amb

la

que

la

MUNICIPAL

crear uns

d'assessorament, constant

sat, per als Secretaris

neres,

iin

és necessari

I, finalment,
veis

la

d'una gran Escola. La Man
comunitat ha iniciat la repoblació de monts.
Concedeix auxili tecnic per a la construc
ció de fàbriques, per a la transformació i

dacció

serveis a pres

per

l'adjudicació

acord s'obrí

pla de

elles el

a

tar.

Municipis estiguin

constant contacte amb

en

adaptar

per a

La Mancomunitat

de Catalunya ha donat
altra prova de la cura amb què segueix
tots els batecs de la vida municipal fentse
seva una de les aspiracions més fondament
una

sentida pels funcionaris municipals, creant
la Mutualitat de Secretaris i Funcionaris

Catalunya.

de
A l'ensem,s que amb la seva autoritat mo
ral per a
a tots ells sota

Municipals

aplegar

obra que

,s'inicia,

bilita l'efectivitat
forta

ajuda

d'aquesta

la Mancomunitat

de-

possibi

ia Mateixa ariab

una

econòmica.

Està, encara, per dir-se la darrera paraula
la reglamentació definitiva .de la Mutua;

en

titat.
doncs per avui, reproduir
aprovat per l'Assemblea de la Mancomu
nitat el 28 de febrer darrer; heu-s'ho aquí:

Permetir-se'ns,

ço

RE VISTA

b

D'UNA MUTUALITAT DE. SE

CREACIÓ

(RETARIS

FUNCIONARIS

I

MUNICI

«La creació d'una Mutualitat de Secreta

[1

füncionaris municipals

)11

ris i

S,

de
per tal

s

r
s

s,
[a

at

la
et
sL

ls
is

t

s

el

de

Catalunya,
malaltia,

segur

ficiarà

aquella aspiració

a

es

VIDA

MUNIC IPAL

La Mancornunitat bene

les quotes que paguin els socis de
categories de la base B
quantitat que no podrà excedir del

les dues primeres
en una

signació

es

formarà

quotes que

es

vagin satisfent

capital

per atendre les obli
gacions de la Mutualitat.

G)

trobava,

un

La Mutualitat serà

Con

regida per un
Govern, assessorat per un Cos

sell de

més que en la manca d'una base econòmica,
en la dificultat de trobar la deguda, coordi

con

sultiu.
El Consell de Govern

H)

nació entre el sacrifici individual i l'ajut in
disp nsable de les Corporacions.

estarà

integrat

per:
Un

Diputat de la Mancomunitat,
actuarà de President;
Quatre representants més de la Man

a)

Assabentada la Mancomunitat dels bene
ficis d'una associació d'aquella mena, i de
sitjosa d'afavorir a la classe secretarial que
estima té i que tan necessitada
en tanta

que

b)

comunitat ;

c)

està d'ajut i protecció, ha cregut convenient
realitzar, aquesta obra de coordinació, coo
perant demés en forma positiva i eficaç al
sosteniment de les càrregues de caràcter eco

separació

vern

del Cos consultiu

i els

Quatre persones

designades

entre

I) Correspondrà
sell Permanent de

exclusivament al Con
la Mancomunitat la de

seus

repre

es

K)

designaran

Les

decisions del Consell de Govern
executives. Contra d'elles, però, is'ad
metrà recurs davant del Consell Permanent
seran

de

la Mancomunitat, el qual resoldrà
finitivament,

sempre al

de

Consell Per

manent de la Mancomunitat l'alta

inspecció

dels afers de la Mutualitat i la reorganitza
ció del seu funcionament. En el cas que la
Mutualitat hagués de dissoldre's, correspon
drà al Consell de la Mancomunitat de de
cidir la forma i conseqüencies de la disso
lució.
3.r Consigni's en el Pressupost ordinari
per al pròxim exercici de 1923-24 la quanti
tat de 40,000 pessetes, per tal d'atendre al

pagament

de la subvenció

Mancomunitat

els socis.

dels

pels socis.

Es reserverà

Amb les

F)

i

sentants al Si del Consell de Govern.
J) Els altres individus del Consell de Go

100 per 100.

Setmanes municipals organitzades per l'Es
cola de Funcionaris d'Administració, de la
Mancomunitat. L'obstacle principal per a
donar lloc

categoria.

de cada

de

invalidesa i mort, conjuntament, és una as
piració d'aquells funcionaris, d'alguns anys
ençà manifestada públicament en diferents
ocasions i d'una manera especial en les

en

corresponent

a

la

la Mutualitat de Secreta

ris i funcionaris municipals de Catalunya.
(Sessió de l'Assemblea de 28 febrer. de 1923.)
JOSEP M.a ESCOFET
Prof a l'Escola d'Administració

nòmic que han de pesar sobre la institució
que

tant,

atengui aquestes necessitats;
s'adopten els següents

1.r

Es crea

per

ELS

Mutualitat de

una

i,

BÀSICS

ACORDS

municipals de Catalunya, per
realitzar el segur de malaltia, inva

tal de

UNA

lidesa i mort, conjuntament.
2." S'autoritza
Consell Permanent per
a
que organitzi i reguli la Mutualitat smen

tada,

d'acord amb les

CENSOS

I LA RABASSA MORTA A CATALUNYA

Secretaris

i funcionaris

INFORMACIÓ

En la darrera Assembla de la Mancomu
nitat s'han pres

algunes iniciatives que te
nen una importància notòria pel
règim jurí
dic de la nostra terra, i que, per ço mateix,
convé que siguin conegudes arreu per tal

següents

que assoleixin l'eficiència meresouda.
Fa algun temps
el Consell Permanent`

Bases

que

A) La Mutualitat tindrà per objecte au
xiliar als socis, o a llurs famílies, en els
güents

1

it

realitzar

LA

D) Els secretaris i funcionaris munici
pals s'agruparan per categories, segons el
cens de
població dels respectius Municipis.
E) Les quotes a satisfer pels socis i els
beneficis del segur estaran en proporció a
la categoria del Municipi, essent iguals les

PALS DE CATALUNYA.

t,

DE

b)

En el cas de

malaltia,

amb

un

sub

el

d'impossibilitat

cas

per al

treball, amb
sola vegada:

una

absoluta

indemnització per

a

l'Oficina d'Estudis Jurí

la

formulació d'un projecte complert
de regulació de l'enfiteusi i de formes con

tractuals amb ella relàcionades,
bassa

diari;
En

una

dics

casos:

a)
sidi

tenia encomanat

morta,

el

com

la

ra

qual
marquessin
múltiples qüestions que a Ca
talunya estan plantejades al voltant d'aque
Iles institucions.
La importància que els
en

es

so

lucions en les

censos

les

diverses modalitats han

c) En el cas de mort, amb una indem
nització a la família per una sola vegada.
B) Podran ésser socis de la Mutualitat:
a) Totes les persones que en la data
de constitució de la Mutualitat exercei

tingut, de sempre, en el nostre règim jurí
dic, i el relleu especial que en els darrers
temps han aconseguit davant de l'opinió pú
blica, les qüestions jurídiques i a voltes els

xin el

conflictes

càrrec de

Ajuntaments de

Secretari

d'algun

dels

Catalunya,

essent majors
de vint-i-cinc anys i menors de seixanta
cinc i estant en bon estat de salut ;
b) Tots els que en endavant siguin no
menats Secretaris d'algun Ajuntament de

Catalunya

i

reuneixin

les indicades

cir

en

i l'interès que han despertat l'aparició del
«projecte de regulació dels censos, rabassa

morta i terratge
per l'Oficina

lloc de vint-i-cinc serà vint

anys.

cials i el
socis.

temps

que

hagin trigat

a

fer-se

a

Catalunya»

suara

publi

d'Estudis jurídics de
nostra Mancomunitat.

cat

Amb

C) Les persones indicades en la base an
terior que no ingressin a la Mutualitat din
tre del
primer any de la cmnstitució o del
seu nomenament, no
j odran ingressar sen
,se
satisfer els drets d'entrada que es fixin,
tenint en compte les circumstàncies espe

seves

plantejats al voltant de la rabassa
justifiquen abastament l'expectació

morta,

cumstàncies;

c) Tots els altres funcionaris munici
pals de Catalunya que reuneixin les con
dicions expressades, excepte pel que es re
fereix a l'edat mínima per a l'ingrés, que

en

independència d'aquesta actuació,

Madrid des

la

dels Ministeris del Treball i de

cials, s'estudien també aquestes qüestions,
potser perquè anava en augment l'agita
ció amb elles relacionades, en pujar l'actual
Govern, s'anunciaren com d'imminent adop
ció mes,ures legislatives sobre redempció
i

de censos, foros
altres contractes sem
blants al d'enfiteusi, i es declarava que fóra
un fet la promulgació
de la llei especial,

dempció
1611 del

regular el principi de la re
dominis, promesos en l'article
Codi civil, i no publicada fins ara,
a

dels

malgrat

la

vigència

més

que

trentenària

amb

que el Codi compta. S'obrí per curt
temps, una informació preparatòria de la
regulació que ràpidament s'haurà de portar
•a

les futures Corts.

Una

vegada més, se congriava el perill
porta sempre per el nostre règim jurí
dic, la confecció d'una llei o d'un projecte
redactats amb caràcter general i destinats
a resoldre en relació a tota
Espanya, pro
que

blemes diversament sentits i amb intensitat
distinta. Fóra de témer que la nova regu
lació del

cens

i de la rabassa

morta,

per la

mateixa tendència generalitzdora s'ins
pirés en criteris fragmentaris i tendís a im
seva

posar solucions unificadores, i vingués re
dactada, a semblança de ço que ocorre amb
quasi totes les anomenades lleis generals
del Regne, talment com si la unitat jurídica
fos a

Espanya,

dint de les

un

postulat pràctic, prescin

característiques

diferencials dels
territoris de dret propi, que en el cas con
cret de les institucions afectades, són a Ca
talunya prou definides i afermades per
ésser mereixedores d'un complert reconei
xement.

aquests

a

Gracia i Justícia i Institut de Reformes So

destinada

PÚBLICA

Albirant
perills, l'Assemblea de
la Mancomunitat amb la unanimitat asse
de tots els diputats,
es
captingué
importància que tenia la qüestió i de
l'estrall que podia causar una solució im
premeditada o poc escaienta a les nostres
institucions, i per ço, aprofitant l'avinen
tesa de la publicació de l'avant-projecte ela
borat per l'Oficina d'Estudis Jurídics, acor
dà obrir una informació pública sobre d'a
quell i sollicitar la collaboració de totes les
persones, collectivitats o estaments als quals
interessin les qüestions que s'hi tracten, i
després, per tal de donar temps a recollir
els fruits d'aquesta informació, dirigir-se

nyada
de la

•
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al

Govern, • amb prec, que ha sigut atès,
s'ajorni la promulgació de tot pro
o
la
jecte
promulgació de qualsevol dispo
sició encaminada a regular o modificar el
règim vigent a Catalunya, en matèria de

que un

de que

fruiment d'una terra per tal de

censos, rabassa morta i altres de naturalesa

contracte

anàloga, fins

si es tracta el

que havent-se

aplegat

sultats de la informació pública,
i

redactar

presentar

un

que ofereixi les màximes
en tots •els ordres.

fruits i

pugui

venen

d'encert

palès que el cens amb domini és
a Catalunya,
desenrotlla la
regulació proposada per aquell, com a típi
ca, i sens perjudici de les excepcions de dret
transitori admeses respecte dels censos amb

poguer-la dividir ni cedir-la en
,arrendament, ja que .siguent la rabassa
un contracte agrari i el rabasser un conrea
dor, no és escaient que pugui transformar
se mai en un paràsit intermediari
la pro
ducció agrícola. Se seny,alen, també, els
drets del propietari, la duració legal de la
rabassa, les causes d'extincio d'ella i sobre
tot, es detallen d'una manera quasi m.inu
ciosa les obligacions mútues entre propie
cions de no

usat

avui

existents

els

en

territoris

de

Barcelona

i de Tortosa, declara extensiva
aquella regulació a les restants formes cen
suals en tot allò que permet llur naturalesa
respectiva.
En regular d'una manera concreta el cens
amb domini, es recull en el projecte l'espe

rit de dret actualment
al

en

ús i

es

reconeixen

senyor directe els drets dominicals clàs
sense deixar, però, d'admetre algunes

sics,

innovacions d'importancia, entre les quals,
apart l'acceptació del lluïsme al tipus nor
mal del 2 per 100 fixat ja en les lleis roma
is la reciprocitat reconeguda
entre
senyor directe i útil respecte del dret de

nes,

de

i rabasser

amb

la intenció de

seguir
.

nova

constitució,

amb

la

sola

excepció

considerar irredimibles les enfiteusis
tituïdes sobre predis que siguin part

grant d'una hisenda. Al donar així
facció a 1opiniC general favorable a
dimibilitat dels censos,

es

de

cons

inte
satis
la re

té cura en el pro

jecte de respectar els interessos del senyor
directe, i així, en manca d'una redempció
o valoració fraccionada, es fixa com
impost
de la redempció forçosa, la capitalització de
la pensió censual al tipus de tres per cent,
més l'import d'un lluïsme i terç de lluïsme,
sobre la valoració de la finca gravada, de
duint el capital del cens, ço que vé a repre
sentar un capital qual interès al quatre per
cent suma cada

vint

anys

una

quantitat

aproximada al valor d'un lluïsme.
Respecte de la rabassa morta, seguint el
criteri tradicional, es considera com un con
tracte encaminat al conreu de la vinya, com
a cosa principal, i caracteritzat per la cessió

foragitar
conflictes quotidians a
i

inoportuna

lacions arcaiques
cessitats actuals,

desaparellades

o

es

les

a

institucions

en

In

els
del món han sofert unn,
transformació profunda, o bé té d'arriscar
arreu

censos, que
se

a

com

veure'n desvirtuada la llur essència si

poders de l'Estat imposen una reforma
pel seu compte sens tenir una coneixença
exacte de la realitat, equiparant institu
cions nostrades amb les d'altres territoris,
per tant, sense garantia pels interessos
afectats per la reforma, ni, sobretot, per
l'interès públic de Cataluny.a.
La única manera de defugir aquest dobb
escull i de fer surar una reforma inspirada
en les essències del nostre règim jurídic, és
donant la màxima autoritat i força a la in
els

oberta per 1.a Mancomunitat.. Si
al redós d'ella s'aplega una opinió experta
i conscient, el projecte definitiu que en re
culli l'expressió i el sentit, així com els
formació

d'ell pugui pendre, més
Mancomunitat, tindran totes
garanties d'encert i de seny, i, demés,

respecte

acords que

la

ndavant,
les

probabilitats

de ésser atesos en les
proposar, pels poders de l'Es
tat, per tal que en un i altres hi seran re
flectats el sentir i el voler de Catalunya.
totes les

reformes

a

res

RAMON COLL I

recullen per

RODÉS

Prof. a l'Escola d'Adm inistració

interessant treballar per a que la informa
oberta per la Mancom'unitat de Cata
assoleixi l'èxit que

luny,a,

li escau i que en

ella no hi

manqui ningú que estigui en si
tuació d',aportar un parer útil, una dada o
una clarícia, sobre qualsevol de les matèries
o aspectes compresos en la regulació.
Entre les persones, l'opinió de les quals in
t,eressa recollir en la qüestió de referència,
com a més autoritzada,
s'hi compten en
primer terme, els alcaldes, regidors i seCre
taris de cada municipi, especialment capa
citats

per

la

llur

autoritat

representació, apart del

aquells

facultat de poguer redimir el cens amb son
domini anexe, passats seixanta anys de la

així i

legislativa,

ció

fiteuta per

ofereix
avui
plexitat perjudicial
que
l'enfitensi de Barcelona, i sobretot la con
cessió en favor exclusiu de l'entiteuta de la

prevenir

de immediata actuació

i per ço es trova entre el tràgic conflicte
de que o bé hn de seguir immutades regu

detall les solucions jurídiques que

projecte

nal.

tal d'evitar que les relacions
enfiteutiques sobre una finca tinguin la com

durant la vida del tracte,

adequat

posar-les a la
consideració de les persones expertes én
les matèries regulades.
De moment, és més
en

el

en

retracte, fi
guren com a més dignes de reflexió i estudi,
la prohibició de subestablir imposada a l'en

fadiga

i eventualment del

tari

los, els incidents i
que poden donar lloc.
Seria una tasca llarga

fet

domini

quantitat fixa de
regulació proposa

en

En la

riants. Es fixen els drets del rabasser sobre
l'ús i disposició de la terra amb les lim.ita

collides en el pro
dels censos, tot re

Conserva la distinció entre
enfitèutic amb domini i a nua percep
ció i cens sense domini, no enfitèutic com

més

pagament

diner.

dels costums locals i acollir-ne totes les v,a

chmstancies.

un

considera senzill arrendament

ment té força com a supletòria en manca
de pacte entre les parts, i presenta l'aven
tatge de que pot adaptar-se a la diversitat

cens

el

en

El

da,
repecta el criteri fonamental de la
llibertat de contractació, de modo que sola

jecte. Aquest, respecte
gint el criteri de mantenir l'em.fiteusi entre
institucions vigents per la vitalitat real
quepalesa i per les finalitats beneficioses que
pot servir en la producció agrícola i en l'e
dificació urbana, procura •adaptar-la a les
necessitats dels temps presents i dóna con
sagració legal a les reformes ja imposades
per la pràctica o exigides per les actuals cir

és

es

el
en

es

Aquesta informació, que està ja oberta,
presenta una importància que no precisa
encarir.
La té, en prim,er lloc, per la im
portància mateixa que tenen les institucions
i les reformes que

arren

plantada de vinya i mitjançant
pagament d'una pensió anual consistent
una part dels fruits de la mateixa terra.

projecte definitiu
garanties

ser

cada i

els re

es

fa a un rabasser de l'ús i

propietari

i

propi

per la llur
valer perso

Per ço convé en gran manera que con
a la expressada informació, sobretot

corrin

que exerceixen llurs càrrecs

ritoris de

.Catalunya

on

en

ter

han pres
especial difusió o en comarques en les quals
el conreu de la vinya per rabassa morta

presenta

el censos

importància especial. Uns i al
tres per la seva situació aventatjada poden
illustrar les múltiples qüestions a decidir,
amb les experiències i les ensenyances de
la vida practica quotidiana, ningú com ells
pot apreciar l'encert o el desencert de les
regulacions proposades, rectificar les soln
cions, i per ço, cal que prenguin damunt
seu, com un deute d'honor, portar la .11ur
collaboració en aquesta obra de conjunt que
ha d'ésser el resultat i la conseqüencia de
la informació oberta.
Els que vulguin fer
ho així, poden adreçar-se a la mateixa Ofi
una

cina d'Estudis Jurídics

litat),

(Palau

de la Genera

qual té cura de remetre graciosa
seguida un exemplar del projecte
quantes persones ho
Tingui present tothom, qu en pendre
la

ment i de
a

part

a

funció

la

susdita informació exercita

més aviat

ment informativa.

una

llegisladora que simple
No es pot oblidar que el

dret català, des de l'aturament imposat pel
Decret de Nova Planta donat 1 -r Felip V.
en

16 gener 1716,

no

té

cap orgue

propi

OPINIONS

SECRETARIS

DELS

Substitució del R. D. de 11 de setembre
de 1918 pels arbitris derivats de l'Escor
xador

Mercat

i

en

I es

poblacions

de

base B-C.
Com
tenir en

preliminar d'aquesta tessi, cal
prim.er : que les poblacions

a

compte,

de base B-C són les de 4 a
les de 5 a

8000, segons la

5000 habitants i

llei de 19 de

juliol

segon, que aquestes poblacions
són les que més es presten a aquesta subs
titució, car els serveis d'escorxador i del
de

1904,

i

Mercat tenen ja son funcionament normal,
o alm.enys el deuen tenir.
La major part
importància, com

breixen els

poblacions

de

són

dèficits

de

les de base

dels

seus

dues

parts,
D.

ritza el R.

'sense tenir

en

les se

real, que auto
11 de setembre de 1918,

personal
de

co

pressupostos

per mitjà del repartiment general
ves

regular
B-C,

i

compte que aquesta exacció,
una aplicació dificilís
sima, que obliga als Secretaris (fem cas
omís de les Comissions, que fan poca cosa)
a fingir la tramitació assenyalada, sinó que
per altra part, mou els odis i passions po
lítiques dels obligats a pagar-lo en alguns
no

en

tan solament té

casos.

Per

evitar

els

inconvenients que acabem

d'exposar, en els quals els Secretaris man
tes vegades es veuen embolicats, sense que
hi tinguin cap culpa, la pràctica m'ha acon
sellat la substitució d'aquesta exacció per
altres mitjans més pràctics i menys enut
josos; a utilitzar, fins al màxim possible,
dos arbitris, que els contribuients paguen
,sense que
s'en donguin compte. No pre
tenc senyalar una orientació nova, ni molt,
menys; però en les poblacions esmentades,
i així ho demostren la

majoria

de

pressupos

5

REVISTA
tos• que he consultat i

proporcionat,

no

pels informes que m'he
aprofiten els arbitris qu.e

els derivats de l'Es

ambdós

prefectament compatibles, ja
distints, encara
que recaiguin en mateix objecte; el primer
que els seus fonaments són

té per base el consum individual i el segon
la utilització de la finca j dels serveis esta
en
l'escoriador municipal. El pri
d'aquest arbitri grava les .carns que es
sacrifiquen en el mateix, a tant el quilo, pes
viu o en canal, que d'ésser possible ha d'ar
ribar a 25 cèntims; car d'aquesta manera

blerts
mer

el

seu

rendiment serà

tan

im.portant,

convé distingir la classe de gè
que expendeixen, per fer-los tributar
més o menys, segons siguin o no de luxe i
deixin més o menys marge de rendiment.
Així ho fem nosaltres. No és
pràctica re
comanable el fer tributar els llocs fixos se
neres

excedeix de l'import dels drets i recàrrecs
que rebien els Ajuntaments en 14 de juny
de 1911, llavors no hi ha altre remei
que
disminuir aquesta quantitat, ja que aixi

gons el pes o unitat dels gèneres que ex
pendeixen, ja que essent molt enguniós per
l'empleat municipal computar-ho, es presta
a intelligències, difícils de
comprovar, en
•perjudici dels interessos municipals.
A la nostra població, la Plaça-Mercat dóna
•aproximadament una tercera part del que

ho estableixen clarament l'article 13 de la
llei del 12, i l'apartat 3, article 109 del Re
glament del 29 del mateix mes i any; i es

comprèn que sigui •axí, a l'objecte de que
no quedi burlat el
propòsit de l'article 13,
car podria augmentar-se considerablament

es

Altre dels arbitris de l'escorxador és el de
la conducció
o
transport municipal de
carns, complement del mateix tservei i que
té la seva efectivitat al
portar les carns sa
crificades, des de l'escorxador als establi
ments particulars o barraques de la
Plaça
Mercat. El rendiment considerable

evitant

l'apliquem

a

vedella, 150 per porc,
menudalls

o

tant

i

Ajuntaments

la

en

més rendiment

i 025 per cabrit i per

despulles.

poblacions de base B l'aplicació
pot donar un rendiment
d'unes 50 a 70,040 pessetes, com succeeix al
nostre Municipi; quasi la meitat dels
pres
•
supostos d'ingressos. No cal dir que aquest
rendiment augmenta moltíssim en les pobla
cions de base C, en les
quals l'aplicació del

l'aplicació perfecta

grava shi afegeix l'a
plicació del repartiment d'utilitats.
Els Secretaris encarregats d'illustrar als

l'aplicacio
i

de

dels arbitris

arbitri

•

rendeixen,

que

com

primerament classificar els
aquests últims segons els gèneres
que expedeixen, i finalment els llocs desti
nats als venedors ambulants, si són dins o
fora del mercat.
llocs

fixos,

La tributació a la qual
poden subjectar-se
uns i altres
depèn dels beneficis que s'óbte
nen

d'ells,

ço que vol dir, que al fer-los tri
o mensualment deuen pa

butar diàriament
gar Més o

menys, segons

es

guanyin més

o

augment degut,
Municipi, sinó a

no

a

un

cas

importància

la

del

de força

fortuït o

major?
En les
mar-se

dates que hem citat podia afir
un- Municipi d'un
pressupost de

que

100,000 pessetes era ja important i requ3ria
el concurs del personal tècnic en llur
comp
tabilitat; ara en podem citar molts com
presos en dita xifra en els quals el soste
niment del Comptador seria una
carrega
no conk ensada
per la seva cooperació en
treballs

els

de

les

oficines.

Prenem

per

exemple l'Ajuntam.ent de Sant Boi de Llo
bregat, del qual sóc Secretari. El pressupost
rebassa ara tot just les 100,000
pessetes., i
sense negar la importància
que ha adquirit
d'alguns anys ençà, puc afirmar, i ho de
mostraria si

convingués,

que

amb

la im

portància actual i els preus de l'any 1877,
les despeses computables al fi de
que par
lem, no passarien de 65,000 pessetes.
Les operacions de comptabilitat compre
per terme mig 250 lliuraments i 100
càrrecs. Essent el sou del comptador de

nen

2,000 pessetes, sense afegir-hi el mate
rial, resultaria que cada operació ens cos
taria 570 pessetes i que la feina
que tindria

l'empleat

no

arribaria

•a

una

hora diària.

I ço que seria onerós

pel Municipi seria mi
grat per el Comptador. ,Com podria viur?
amb 2,000 pessetes anyals?
Repeteixo el que abans he dit; s'imposa
una

d'aquell precepte;

aclaració

hi

no

capigués,

modificació

una

i

si això

de la llei

Municipal. Cal augmentar lia quantia a
200,000 pessetes pels efectes del sosteniment,
dels Comptadors i augmentar a
aquests
llurs emoluments perquè
pugnin sostenir-se
amb

el

degut

decor.

Com que són molts els Municipis que es
troben en aquest cas, faig una crida des

d'aquestes planes

perquè,

naurada de la REVISTA

a

DE LA

la sombra he

VIDA

MUNICIPAL,

agropem amb la seguretat de que si
som forces i units lograrem el
que convin
gui als nostres interessos.
ens

de

A. FONT VILAPLANA

de•«~1111•11.11=1•111MMINOmitalr,

substitucions esmentades.
JOAN COCA I AL.UJAS
Advocat i Secretari de l'Ajunta
ment de Sant Feliu del Llobregat

que

són els derivats de la
Plaça-Mercat.
Per a compendre millor la seva efectivi
tat és precís

es
promulgà a i'any 1.Et77 i que
d'allavors ençà han duplicat i fins tripli
cat els preus dels treballs i materials
¿,no
creieu arribat el cas de que s'aclari nova
ment la llei Municipal excluint també aquest

efectivitat,
temps la confiança del

Reial Decret del 18 és també més difícil.
Hi ha, demés, uns altres arbitris

molts dels esmentats
Ajuntaments no apro
fiten en la deguda form,a, amb tot i ésser
molt sanejats i dels
més

nicipal

més fàcil

inspirant al mateix
contribuient, són els que •amb més facilitat
poclem comprovar els aventatges de les

En les

.d'aquest

in

el màxim

contribució que

animal, segons la importància dels
25 cèntims per be, 2 pessetes per

mateixos,

inconvenientcs abans

possible, d'aquests arbitris si
les poblacions són industrials,
per quant
la indústria, ja de si molt
gravada, princi
palm.ent amb l'aplicació de la .11ei de pressu
postos vigent, es carrega m,olt més si a la

parts.

nosaltres

•així els

Es més recomanable
en

d'aquest

arbitri

l'escorxador.

a

dicats.

arbitri fa que la seva implantació. •es reco
mani, procurant convèncer als industrials
interessats dels aventatgets i utilitatt, en
benefici dels interessos d'ambdues
per cap o

recapta

L'exacció d'aquests •arbitris en la forma
exposada dóna aproximadament la mateixa
quantitat que anualment es consigna en
pressupost Per a cobrir el dèficit, que altra
ment es cobreix per mitjà del R. D. de 11 de
setembre de 1918, la qual cosa demostra que
fàcilment pot substituir-se pels mateixos,

els

Ajuntaments una regla fixa de la que no
toden excedir-se a l'assenyalar els drets de
matança, regla que vé determinada per la
Llei de 7 de juliol de 1888.

Aquest

en

ambulants

que

tinguessin

concor

.consideració que deuen •guanyar-se
la vida, com és natural.
Per a facilitar la recaptació dels venedors

pot assegurar-se que rendirà la meitat
del pressupost municipal.
Si l'aplicació dels 25 cèntims per
quilo

carns, si no

MUNICIPAL

la

a

tenir

quasi

el preu de les

VIDA

Plaça-Mercat, degut a les como
ditats que se'ls proporcionen. Les barra
ques i llocs fixos, a més a més del tribut
diari o mensual, poden donar un altre be
nefici, també d'importància, si es concedei
xen per subhasta,
quan existeixen vagants,
evitant ensems favoritismes que perjudi
quen els interessos municipals.
Els venedors ambulants, que generalment
ocupen llocs al redós de la Plaça-Mercat o
bé dins de la mateixa, proporcionen una re
captació de regular importància, si se'n sap
treure profit, ja que perjudicant, com per
judiquen als industrials de la localitat, pre
cisa que els arbitris, per .als que deuen tri
butar siguin força crescuts, sense deixar de
ren

corxador j de la Plaça-Mercat.
En els primers hi ha que distingir entre
els que graven les carns i els de l'escorxa
dor,

LA

menys la vida els industrials que

exposaré, com .a substitutius amb el seu
màximum de rendim.ent, defecte que neces
sàriament deu tenir son complement (311 el
repartiment d'utilitats.
Aquests arbitris són

DE

UNA ACLARACIÓ

NECESSÀRIA

Disposa l'article 156 de

la

llei

Municipal

que tots els Ajuntaments, els pressuposto,F,
de despeses dels quals no baixin de 100,000
pessetes, han de sostenir un Comptador ;

precepte que
ment

de

11

tal•

fi,

fou desenrotllat

en

el

Regla

de

desembre de 1900 det trmi
nant-se les despeses que devien computar
se

a

exceptuades
nicipi (1).
Ara bé

i

aquelles que

per

tenint

no

en

es

invertir-se

compte

en

que la

Vegi's el Reglament de Comptadors
de 1919 (art. 1) molt important en aquest punt.
(1)

consideren

de

el

Mu

llei Mu
3
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moguda

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

i

servei

al

MERCATS
la ciutat

han
són els

de

que
través del temps,
mercats. La •plaça del mercat és una cosa
que no manca quasi a cap ciutat de Catalu
nya. I el mercat, que unes végades és diari ci

perdurat

coses,

més

a

setmanal, altres cada mes i generalment
vegada a l'any, són coses tan lligades

una
a

la

ció d'un servei, el
presa

comunal,

l'egoisme de
posi els

dels interessos

consideri l'explotació
sos

Una de les

per

l'especulació,

municipi

executa

d'obtenir

tracta

«no

una em

certs

productes a un preu més baix que aquell
que es podria obtenir si es recurrís a pro
ductes privats que treballessin en condicions
de lliure concurrència» (2).
En la construcció i explotació d'un mer

i

la major ganància
seus interessos no

Públics,

subjectin aquestos

no

sinó

perfecció

la

a

que

d'ingres

font

com una

dels serveis, sinó al sant horror al dèficit.
Els fets amb irrefutable realitat, van de
mostrant cada dia, que els mercats deuen
ésser empreses municipals i que tota combi
nació que tendeixi

Municipi
re-li

uns

essent el

la seva

treure de les

a

explotació,

i sovint uns beneficis que
qui els crea, al

ingressos

Municipi

Municipi

deuen revertir.
ON DEU EMPLAÇAR-SE?
viures

mans del
serà també treu

s'emplacen

o

Els mercats de que
bé

en

llocs on

ment es celebrava el mercat o

possible

el més cèntrics

bé

antiga
en

llocs

de la ciutat.

vegades estan en grans places C0111
Barcelona, altres donant façana •a tres
carrers i junt a una paret mitjera d'una casa
Unes

•a

el

com

de

projecta
o

bé

com

a

(Barcelona)

Sarrià

i

el que

es

(fig.

1),

Sant Vicens dels Horts

l'interior d'una barriada de cases
Boqueria de Barcelona.

en

el mercat de la

En general convé que estigui prop de vies
cèntriques i en les ciutats de rius fora de
tot perill d'inundació, essent preferible si
tuar-los en grans places, que donaran sem
pre una nota agradable a la ciutat.
Finalment, les exigències de la barriada
o

de la ciutat

mercat, però

deuen
mai

que donarà vida
A Catalunya en

manar

la

creació del

deu aixecar-se confiant•
la barriada

tenim,

exemples d'aquest últim

o

la ciutat.

desgraciadament,
cas.

Mercat hi ha

hagut,

que va construir-se per a facilitar un
major increment i ha acabat en «Caserna».
Respecte al solar on s'emplacen sols tres•

úniques
(Fig. 1). —
nostra tradició, que

encara

Mercat de

Sant Vicens dels Horts (1,935 habitants)

avui viuen entre

quasi en la •mateixa forma que
segles enrera. Aquesta tradició dels mercats
nosaltres,

i

emparada pels nostres reis
que concedien privilegis fins als que anaven
al mercat. Un bell exemple n'és el que el rei
era

respectada

Pere

III concedeix

(avui Vilanova
quantsevols que
coses

i

a

cat, l'ajuntament

protegeix

I

garantitza

als

ciutadans els productes del mercat. Està en
millors condicions que una empresa parti
cular per

a

vetllar per la salut de tothom.,

solucions hi caben:

en

propiant finques urbanes.
A.—La primera solució és
per

un

la solució

ideal

Ajuntament perquè llavors el rendi

ment d'un mercat

quedarà

reduït

a

que pa

Vilanova de Cubelles

Geltrú)

annassen

mercaderies

o

A. Emplaça
terrenys municipals; B. Emplaça
en terrenys que adquireix el Municipi;
C. Emplaçament en nucli edificat o sigui ex

ment
ment

que

expressant que
a

dit mercat amb

en

si

aportassen

salvos i segurs anant, estant i retor
nantsen del dit mercat, no poden esser cap

fossen

turats, detinguts, penyorats, marcat o al
trament impedits per cu,lpa, crim o deutes
alienes, sino es que ells en les dites coses
fossen principal, o com a fermanses obli
gats. (1)
Però .a l'arribar al segle passat, el mercat
pren una forma manifestativa, ben distin
ta dels temps passats i passa, degut als
progressos de la tècnica de la construcció,
a ésser un •edifici construit exprofés destinat
a

la venda de

queviures

i

completament

tancat.

D'aquests

edificis

és dels

que

•anem

a

parlar.
EL MERCAT EMPRESA MUNICIPAL.—S'ha parlat
molt i s'ha discutit, sobre si els municipis
devien o no construir els mercats, o bé, era
preferible que els construïssin els arrenda
taris o

No

(Fig. 2). —Mercat de Terrassa (30532 habitants)

explotadors.
tracta aquí

es

de discutir una munici
La construcció i explotació d'un

palització.
mercat, no és,

no, un acte de

(n Projecte d'un mercat
Arquitecle.

Guibernau :

municipalitza

per a Vilanova i Geltrú :

J. Miró

L'explotació d'un

mercat per una empre

sa, fins i tot ,amb la més severa fiscalització
de que l'empresa
municipal, corre el

perill

(2)

Munizipalizzazione dei publi servigi : G.Montemartini

gui els interessos

i l'amortització del

capital

construcció i les •millores del mercat.
aquesta la solució més aconsellable sempre
de

que sigui

possible, però

moltes

vegades això

al

a

REVIST A

podrà

no

realitzar-se perquè l'emplaçament

d'un mercat,

pot

ésser una cosa

que recórrer sovint
exemple del primer
és el mercat de Tarragona, edificat en

solücions.

terrenys que

juntament,

no

triangular

que

l'emplaçament

en

tinguin

a

la hisenda

».':1=1=4=

IMENIMMIEMIIIIIIEN111111E

111111.1112Effl MIZIEEE.
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111111111~1111111111111111111ei
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•

(Fig. 3).—Planta

Recordem el cas de Colònia on el terreny
va valer 3.158,000 Mks. i en canvi el mercat
va costar 2.600,000 Mks.

vàries illes de cases, i
sempre es trobaran dintre- de

però

iJC

111118 1311111ffiallE11111/

avui mercat.

o

municipal,

.1==1.;e1=2,=.4.1=r====

11111111.111111•11111=11111111/

encara

C.—Quan les anteriors solucions no són
possibles, hi ha que recórrer forçosament a

luxe de les

memmememmommumm

111111111111111111M1111111111k

una ciutat
mitjana un
disponible lue reuneixi totès les con
dicions per a emplaçar-hi un mercat i menys
encara en una, ciutat gran.
Aquesta és —
dels
interessos
creats—la
raó princi
apart

cas

contrucció, del

eimertnemeememem

Efinememmememememe

solar

aquest

rega inútil per

ememzummmememi

tan fàcil trobar en

•en

seva

installacions interiors i de la solució
que es dongui a les seves façanes. Tota or
namentació exterior supèrflua serà una càr

111111011111111~111111111-11-11111EMN11111110111111E

ter

terreny particular per
mercat presentarà sempre

l'enderroc d'una

ment de la
seves

•-,

un

de que moltes ciutats no

7

cost a l'A

cap

edificar-hi un
les seves dimensions, l'alt preu
obstacles
del valor solar, obliguen a posar una cura
especial en escollir l'emplaçament. No és

pal

Terrassa. En la immensa

i la llargada dels nostres
prin
mercats és com segueix:

nients.
a

MUNICIPAL

L'amplada

cipals

renys• municipals dóna, poden fer que el
mercat no dongui tot el rendiment que deu
ria. No sempre té la ciutat terrenys dispo
nibles i a voltes els terrenys que disposa no
són pel seu emplaçament els més conve
B.—L'escollir

el de

VIDA

de ciutats són de tres naus, i d'una
sola en les ciutats petites i mitjanes.

Un

representen

LA

majoria

però cal meditar-ho bé, perquè

aventatges

els

no

s,

i hi haurà

arbitraria
les altres
cas

no

DE

del Mercat de

"

Tarragona

—

I-

1\i

I

es•elf

1
1

la ciutat cases

apropósit que al mateix temps
permeten donar un bon emplaçament
poden donar lloc al sanejament d'una bar
que

riada,

Així per la construcció del mercat
de Terrassa va costar el solar 180,000 pes
setes i les cases que es van enderrocar van
valer 90,000 pessetes.

QUINES DIMENSIONS HAN DE TENIR?
planta d'un mercat de queviures ha de

La
reu

nir com a

condició fonamental la de que el
funcionament del seus serveis es realitzi
d'una manera elemental. Les formes que
han tingut més acceptació són les formes

(Fig. 4). — Planta del Mercat d'Esparraguera

Barcelona-Hostrafranchs, 45 per 65 me
tres; Poble-Nou, 37 per 42; Sant Andreu,
28 per 45; Barceloneta, 50 per 50; Llibertat
(Gràcia), 42 per 55; Sans, 56 per 60; Reve
neduria central (Gràcia), 45 per 85; Concep
ció, 38 per 104; Born, 29 per 70. Tarrag"ona,

repercutirà més, serà en les ciutats pe
tites o mitjanes, on molt sovint el cost d'un
mercat representarà una suma igual o ma
on

jor

a

la

canvi

en

del

seu

pressupost ordinari;

en

la gran ciutat el mercat és d'un
cots •petit en relació al seu pressupost. La
qual cosa indica clarament com les solu

cions.arquitectòniques deuen sempre ésser
guiades pensant en la hisenda munic'pal.
.
(Figures 1-2-3-4).
A

continuació

donem alguns exemples
i allà on ha sigut pos
sible s'ha fet el càlcul del cost per metre

del cost dels

quadrat,

mercats,

i s'ha

especificat
Super-

Cost
Ptes.

roetres,

Tarragona (1914)
Lleyda (1919). .

450,000
120,000

2,516

Terrassa

523,850

(1909) .
Sarrià (Barcelo
na).
Sant Cugat del
Vallés

.

.

.

Reus (Projecte) .
Vilanova
trú

Mercat de Vilanova i Geltrú

(13,720 habitants)

900

Preu Per
metre 2
Ptes.

178
13333

90,000
{Cases 180,000
Solar

134,485

1,378

27,C00
351,831

288

9375

2,700

130`30

230,000;

2,700

8519

99`77

1 Gel

(1 9 1 6). —

(Projecte).
(Fig. 5).

ficie

el cost del solar.

LLOCS DE VENDA. — Tota la installació d'un
mercat és

rectangulars

París,

quasi tots els mercats

Londres,

Budapest,

alemanys,

italians i

catalans. Són rectangulars, els moderns
mercats de Colon, a València, i els de Tar
ragona, Sant Cugat, Sarrià,
Esparra
guera, i quasi tots •els de Barcelona. En for
raa de creu
pot citar-se el de Sant Antoni,

34 per 74; Sarrià, 43 per 32; Sant Ou-gat,
12 per 24; Lleyda, 20 per 45; Esparraguera,
12 per 25; Sant Vicens dels Horts, 18 per 18;
Reus (projecte), 30 per 90; Vilanova i Gel
trú (projecte), 52 per 52 metres. Figures
COST.—E1 cost d'un mercat és una cosa
un

xic difícil de

precisar. Depèn principal

feta per a protegir els llocs de
venda, que acostumen a ésser a l'interior
tots ells; solament, en algunes ciutats, apro
fiten la part exterior de l'edifici per a ven
dre, i això usualment el dia que és «mercat»
o

encants.
Els llocs

de venda interiors són de carn,

gallina, porc,

peix,

fruites, vendures, lle-,

8
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LA
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gums, etc. Solament en els mercats de les
ciutats grans es doten d'altre,.> serveis com
per exemple: Quioscos de begudes, robes, te

I les ciutats que- no en tenen, no és pas
per l'estat de la seva h'senda municipal, ni
perquè els regidors no se n'hagin procupat,

lefon i

és que

públic,

escriptori

dispensari

i altres

serveis secundaris.
Els

de

llocs

els mercats tenen arreu un

formidable

s'emplacen

carn

creats!

perímetre interior (fig. 4), també els
gallina, triperia i porc. En els passos

GIRALT CASADESCS

R.

Arquitecte Municipal

de

Figueres i de Girona

centrals s'installen els de verdures, fruites
llegums. En el centre, es troben els llocs

i

peix i de vegades, com
(figura 3), es disposen en

de

a

Tarragona

la

CONSULTES

tral.
En general els mercats de Catalunya te
nen distribuïts els seus llocs de venda com

En

aquest poble,

segueix

vernador

10 per 100 venda de peix; 25 per 100 venda
de carn, gallina, porc; 65 per 100 venda de
verdures, llegums i fruites.

l'elecció

Aquestes petites botigues de l'interior
mercat, s'han convertit en installacions

del
lu

xoses, que fan que els nostres mercats ofe
reixin un aspecte interior de molta més be

llesa que els dels altres països.

•

ELS RENDIMENTS I LES DESPESES.

única i exclusivament

aquí parlar
mercats que

nostra
ment

per

una

lunya

Interessa

d'aquells

per raó d'adaptar-se més a la
d'ésser poden servir com a

manera

exemple,

això ens limitarem a fer sola
dels mercats

exposicio

i escollint el de més recent

de

Cata

construe:

era

la despesa

l'any 1920,
segons la taula que s'acompanya :
a

província,

vocals

la Junta local de

abrers i patrons

Reformes Socials,

•

4,660

Sant Cugat del Vallés

.

3,186

.

personal

executa al
tres treballs

3,000

novació norm.al?
Contestant el primer extrem de la consul
ta, la nostra opinió és que verificada l'elec
ció dels vocals electius de la Junta local de

mateixa, sinó

la

d'esperar que des
disposi la constitució de

no

s'ha

procedir

vocals

les

despeses represen
ten el 25 per 100 dels seus ingressos; en
canvi el de Tarragona, que té la circums
tancia de no més tenir llogat dos terços del
mercat, la seva despeses és el 15 per 100
de la seva recaptació i, per tant, si fos com
pletament llogat seria el mercat de més
rendiment net de Catalunya, perquè les des

ció

pot

nombre
renten

es

que és el mercat que avui
de despesa el

Catalunya, té
seus ingressos.
que

abans

s'ha,

fet

men

deduir-se, relacionant-los amb el
d'habitants, que en línies generals
de 1 a 3 pessetes per habitant i per

any.

Malgrat que tot
uns ingressos

teix

Són sovint

mercat
i és

plantejades

porta
d'aquelles

en

en

sí

ma

obres que

els nostres

Ajun

el cert és que són ben poques les
ciutats que tenen mercats.

taments,

en

el mes de

de

la

carta,

i els que deguin ser-ho en
nats conforme a la disposició

de

primera de la susdita R. O.,
tots

a

(Tot
la

declarar

i

la

donar

Junta

possessió

constituïda.

i)cò tenint en

compte que no hi hagi
pendent, perquè llavors ha d'esperar
resolució, del mateix segons l'apartat

Respecte

mercats

aquest

elegits

concepte

El mercat de Sarrià tot i ésser en una ciutat

Dels

ella. A

constituir la Junta en primer d'abril pro
per. A aquest efecte deuen convocar-se els

de Reformes

més •a
23 per 100 dels

a

amb el mateix si ea va fer l'elec

bitants.
Així el mercat de San Cugat del Vallès,
amb penes logra cobrir• les seves despeses.

El

ja

efecte

2 del títol IV de la R.

renda

en

vocal de la

que

Per aquest i altres arguments
d'analogia,
ja que no existeix disposició legal d'on pu
gui treure's criteri exacte, ens inclinem a
que un cop quedi constituïda la Junta local
de R. S. ha de designar-se un vocal de la
mateixa per a la Junta del Cens, i
aquest
ha de presidir-la segons precepte terminant
de l'article II de la llei electoral, havent-se
de posar en coneixement, per la Junta

Endemés, el vocal que de dita Junta ha
de formar part de la ciel Cens, deu. entrar
hi un. cop aquella quedi constituïda o s'ha
d'esperar a que la del Cens es renovi en,re

anteriors, comparades, demos
tren una cosa evident; que el rendiment
d'un mercat no depèn de les depeses sinó
de la seva organització i del nombre. d'ha

ple.
de Terrassa,

un

aquesta
quedi constituïda; i si aquest vocal forma
part de la Junta del Cens, l'hi correspon .de
dret la presidència ja que el Jutge munici
pal sols la presideix en defecte del ma

O. de 7 d'octubre de

se

Les xifres

peses d'avui són les mateixes que quan

Cens

del moment

R.

recurs

tarà

des

(R.

ció de vocals patrons i obrers
febrer, com sembla -deduir-se

15,000
6,673
17,440
7,650
12,000

{El

Junta del

la

S.

de

semblança

.

en

R.

cular?

Pessetes

48,000
40,000
72,000
31,212
55,000

desenrotllament,

aquí

havia existit mai. Quan s'ha d.e proce
dir a la constitució de la Junta, ja que res
ens
ha dit el Govern Civil sobre el parti
no

Despesa

Sant Boi del Llobregat.

ple

que

a

Pessetes

Terrassa

de

per

Rendiment

.

.

j per manainent del Go
s'ha procedit a

potser convé tenir en compte per ana
logia el termini que senyala la disposició
quarta de la R. O. de 3 cl'agost de 1904, i per

Tarragona
Sarrià (Barcelona).
Badalona.

de

la

del Govern Civil es

i

Sans (Barcelona).

de

Reformes Socials

ció de Barcelona.
El rendiment

de

teix.

cen

nau

per analogia, doncs, que si es possible un
canvi d'un vocal en un altre fora de la re
novació ordinària, també ho és el de que
entrí

sempre se

el

guint
de

interessos

els

:

enemic

del Cens, podrà fer-se sense esperar la re
novació ordinària d'aquesta Junta. Creiem,

O. de 7 d'octubre de

1908).
constitució deu

De la
al

donar-s'en compte

Civil i al President de l'Institut

Govern

Socials, a Madrid, segons les
disposicions generals de la R. 0, susdita
7 d'octubre de 1908.

de

l'article

al

II

de

segon extrem de la consulta,
la llei electoral 'vigent diu

que serà President de la Junta Municipal
del Cens un vocal de la Jurita local de Re

designat per ella a l'efecte,
designació que, segons l'article 12 de la
mateixa llei, ha de fer-se per la pròpia Jun
formes Socials,

ta

cada dos
anys. En conseqüència, sembla que la dita
designació no pot fer-se més que en la data
susdita j esperant sempre una renovació
de

R.

S.

el

dia

1

d'octubre

ordinària de la Junta del Cens. Però
al;tra banda, una disposició generat

per

1dej

la R. O. de 7 d'octubre de 1908 diu que quan
cessi en les seves funcions el vocal de la
Junta de R. S. president de la del Cens, la

pròpia
fet

en

Junta de Reformes Socials posarà el
coneixement de la Junta Central del

de la

S.,

Central

Junta

del

Cens

1908).

En

aquest Ajuntament s'han constituit
legal forma les Com,issions devaluació
pel repartim,ent 1923-24 per a cobrir el de
ficit del pressupost; nomenats els Vocals
nats i elegits els electius, alguns renuncia
en,

ren

expressament

restant-ne

15

dels

25

formaven les Comissions. Reunits 14
dels 15, acordaren donar per finides les
fun
cions i sotmetre a la decisió de l'Ajuntament
ressolgui el que cregui convenient amb ar
• reglo a les disposicions vigents, fundant-se
en m,a,nca
d'aptilud per a fer el Reparti
que

ment

a

causa

de

no

poguer-se

valer dels

vocals renunciants que els consideraven en
més bones condicions de capacitat.
Es pregunta;
vàlida aquesta dissolució? Amb arre
glo al incís D del article 4 de la. R. O. de 8
novembre de 1922 equival o pot interpretar
se com
a
renúncia ja que revela clar el
propòsit de 71,0 acudir a les sessions? Pot
aplicar-se demés la negligència a que es re
fereix la R. O. de 8 maig de 1921 que declara
aplicable la disposició 1.a de la R. O. de 4
desembre 1920. I com a conseqüencia, pot
l'Ajuntament per una i altra disposició le
gal acudir al delegat d'Hisenda interessant
el nomenament de funcionaris per a esti
mació d'utilitats i form,ació del Reparti
ment? I per últim, són responsables els Vo
cals què subscriuen. l'acta?
De la sessió celebrada el 6 de març dar
pels Vocals de les Comissions devalua

rer,

ció,

no pot deduir-se'n,
de cap manera, la
renúncia dels respectius càrrecs de Vocals
per quant l'acord pres és, en definitiva, el
de solmetres a la decissió de l'Ajuntament,

per lliurar-se de responsabilitats, atès que
es consideren mancats
d'aptitud per a por
tar bé a terme llur comès, aptitud que le

galment no es possible negar ni discutir
ja que s'ha de suposar la reuneixen aquells
que, de conformitat als preceptes del R. D.
de 11 setembre de 1918, han sigut designats.
Apart l'anterior consideració i acceptant
el que disposa la regla 4.a, lletra D) de
la R. O. de 8 novembre de 1922, a pesar d'es
tar en contradicció amb l'esprit de l'arti
cle 72 del R. FJ,

abans esmentat, la renún
vocal, suposada per
manca d'assistència a les ses

Cens als efectes de la llei electoral, proce
dint, una vegada constituïda la Junta de
Reformes Socials, a efectuar nova designa
ció per a la del Cens.

cia tàcita del càrrec de

D'aquí resulta que quan la constitució de
la Junta de R. S. faci necessari variar la

R. D. citat.

la

repetida

sions deu

multes,

anar

de

precedida

conformitat

Així, doncs, el que

de la
a

imposició

l'article

procedeix

de

74 del

fer per

part

REVISTA
de

l'Ajuntament

en

les

Comissions,

es:

Donar-se

a)

per

a

assebentat de
a

Sessió

la

Comissió -de

cada

en

llest

l'alegació

car

dicions d'aptitud

aquell comès,

VIDA

MUNICIPAL

legalment,

és

inaccep

de no reunir les con

necessàries per

a

juliol

de

1901,

que

a

mitjà

que

la confecció

dels

del repar

funclonaris

de

la

tan deficientment d'aquest important servei,
en

la

illegals

els arbres d'una via

plantar

En

pública,

per anys a venir. Ningú planta
un rengle d'arl5res per obtenir el magre re
sultat del primer i segon any de plantació,
sinó que hom planta esperant el dia que

podrà

veure

els •arbres grans i abundosos.
So

Aquest dia tarda a venir, de vegades.
vint, una plantació d'arbres d'avinguda
cessita de vint

TRÀFEC

A LES VIES DE

ne

trenta anys per a arribar
al seu desenrotllament definitiu; sempre és
qüestió d'anys el que comenci a fer goig.
a

veure, al cap de vint anys, com el tràfec
se'ns menjaria els arbres, quan farien goig,
i ens obligarien a replantar-los,- segons la

amplada de la via.
Convé, per tant, plantar els rengles d'ar
bres de manera que la via de tràfec pugui
aixamplar-se sense fer-los mal. A Anglater
ra els reglaments .de construcció de barris
rurals, de 1919, admeten pistes de tràfec
rodat, fins de 240 metres d'amplada, men
tre la circulació no exigeixi més, però tot
nova

retornen

practica

pressupostos

sancionats contenint arbitris veritablement
abusius.

I com que per altra part
ha sentat el principi de

Suprem

dret tributari

treballem

l'Ajuntament.

s'hagués

d'acudir

el

el Tribunal

PLANTACIÓ D'ARBRES

els tornaria a

per a que corregís la infracció observada.
Mes el fet és que, els Governadors, cuiden

Fer-los

timent per
Hisenda.

portar

que disposa la R. O. Circular de 31

amb el
de

avinent

9

disposa la
R. O. de 4 desembre de 1920, d'aplicació
segons la de 6 maig de 1921, pel cas de que

b)

que es troba de continuar en
el repar
les seves tasques fins a deixar

tíment,

terme

LA

table:

avinent

referida i fer

l'obligació

vista de ço acordat per

DE

de que iln

cop

sancionat

un

Pressupost i ferma que sia la resolució del
Governador, ja no cap impugnar per cap
via aquesta illegalitat, cal que els contri
buients per suplir aquesta deficiència go
vernativa vetllin per la legalitat dels tributs
que es consignen en els pressupostos.
aquest sentit les resolucions que conei
xem permeten al contrib'aient acudir a la
informació pública dels pressupostos, i per
tant reclamar a la Junta Municipal contra
els arbitris consignats en el projecte de Pres
supost; acudir al Governador contra Facord
de la dita Junta Municipal i finalment dins
el termini de deu dies acudir al Minitre de
la Governació contra la resolució del Gover
nador sancionant l'arbitri, ja que la resolu

ció dels dubtes sobre la legalitat dels arbi
segons Particle 135 de la llei Municipa4

tris,

l'indicat
correspon
al d'Hisenda.

Aquesta

Ministeri,

és la forma

buient els arbitris

consultant

d'atacar el

consignats

en

contri

el Pressu

post.
La defensa deu fer-la l'Ajuntament en el
moment en que el Governador anuncia en
el Boletín Oficial la remesa de la reclama
ció al Ministeri i per el termini que es se
<
<

Pis t i.

dels

La distribució
rengles d'arbres aI
llarg d'una via de tràfec, com una carre
tera, caldrà fer-la, per consegüent, tenint.
en compte el que serà aquesta via al cap

dels anys que els arbres necessitaran per
crèixer. Pensem que els arbres no podran
mudar-se de lloc, quan siguin grans i gros
sos, sens fer-los

Si

patir moltíssim.

considerem la viva creixença del
tràfec rodat per les carreteres, en els nos
tres

ara

temps,

preveure's

no
una

trobarem estrany que pugui
intensificació de la circula

ció, durant els pròxims anys, que exigeixi
amplades de carreteres i carrers molts ma
jors que les que ara són usades. Si plantés
sim

imaginant

ctv21

nyala

SeparAclo 41Q1S arbres
plantar
17,
(emplade, deral
pic1-1.,›

és

Recursos

previst perquè

se

el carrer

el dia de demà.

efecte, deuen

pugui

aixamplar

Els arbres, per aquest

plantar-se—segons

el meu

pa

una

previsió

fec futur, obligant a recular les cases al
guns metres, deixant davant d'elles una
faixa de jardí privat,
que podrà fàcilment
expropiar-se amb destinació a aceres, si ha
exigeix la necessitat d'eixamplar el carrer.
N. M.

aquestes amplades •ac
tuals són definitives, ens
podíem exposar a
que

l'indicat anunci.
o

d'agravis

reclamacions

Són els dirigits contra l'aplicació dels
bitris als contribuients.

distància de la vorera o cuneta
igual a 240 metres, o 480 metres, que són
necessaris per donar pas a •un o dos nous
vehícles, per banda, a més dels previstos en
l'estudi de la circulació actual de .1a via.
És bo completar aquesta
del trà
rer—a

en

RUBIÓ

Arquitecte Director
dels Parcs Públics de

Barcelona

La

mateixa

nal

Suprem

jurisprudència
que

declara

ar

del Tribu
invulnerables

arbitris
definitivam,ent
sancionats,
diu que això no és obstacle per a que el
contribuient puga discutir l'aplicació de la
els

justícia en J'aplicació dels arbitris indicats,
és a dir, puga reclamar contra l'agra;vi in
dividual, de la mateixa manera que pot
reclamar contra l'aplicació dels arbitris per
fectament legals.
La resolució d'aquesta classe de reclama
cions correspon, segons l'article 140 de la
llei
a
la Diputació provincial,

Municipal,

apurant aquesta resolució
tiva per
trativa.

a

anar .a

la

la via

governa

contenciosa-adminis

La

presentació del recurs deu fer-se a
i aquest, dins el termini de vuit
dies deu fer-ne rem.esa a la Diputació amb
llur informe, constituint
aquest informe la
impugnació del recurs interposat i per tant
la defnesa de la quota impugnada.
Punt interessant a aclarir és el relatiu al
l'Alcalde

DEURES QUE

LA

LEGISLACIÓ IMPOSA

MES

D'ABRIL

termini

d'agravi.

AJUNTAMENTS
Recursos
en

els

contra arbilris

consignats

Pressupostos

En tractar d'aquest particular, cal esta
blir una distinció fonamental:
a) Recla
macions contra la legalitat dels arbitris, i

b)

E

Reclamacions contra l'aplicació dels ma,
teixas al contribuient. Estudiarem també
separadament cada una d'aquestes reclama
cions,

Quan

de

la legalitat d'arbitris es tracta,
ciutadana, o sia del contribuient,
seria del tot innecessària, si els Governadors
complissin amb el deure que els senyala el
R. D. de 15 de novembre de 1909, de corre
gir les extralimitacions o abusos en que
puguen incórrer les Juntes municipals, con
signant tributs illegals en els pressupostos,
ja que dita autoritat administrativa, en con
trolar els pressupostos, lluny de donar als

l'acció

mateixos

llur

autorització,

de

confortnitat

per

Per

a

forMular

les reclamacions

de

prompte quan es tracta
d'arbitris o impostos que per llei tenen un
termlni senyalat, aquest és el
que deu ob
observar-se.
La dificultat es presenta quan
no hi ha aquest
senyalament de termini.
En un principi el Tribunal
Suprem per
sentència

de data 17 de gener de 1900 va
declarar que aquestes reclamacions d'agra
vis
amb

poden interposar-se

en

qualsevol temps

la

pagat

sola contlició de que no hagi
sigut
l'arbitri, ja que el pagament sens re

de cap mena vol dir conformitat. En
aquesta sentencia no es feia distinció dels
serves

10

REVISTA
que l'interessat tenia o no coneixe

casos en

ment de

la

quota que

li

se

senyalava,

lo

qual •donava per
tingués aquest

resultat que encara que en
coneixement podia molt pos

teriorment al mateix interposar la reclama
ció si no havia pagat.

principi

tan lliberal, ha sigut res
altra sentència de data 8

Aquest

tringit

31

DE

de

LA

VIDA

Després,

març.

MUNICIPAL

compliment

en

del

que disposa la regla 18 de la Circular de
la D. G. de Comptabilitat de 1 de juny de
1886 deu procedir-se a la formació del

general de

balanç
operacions executades, les

les

que passaran al Llibre d'Inventaris •i Ba

lanços.

per una
de setembre de 1920, la qua declara extem
porani el recurs passats els trenta dies de
tenir coneixement de la quota senyalada, el

Realitzada aquesta operació, es tancaran
definitivament els crédits que resulten nive
llats en el càrrec i data. En quan als que

contribuient.

les

Arbitris

en

en

pel

el segon mes de
vàrem dir que en
ríem les raons.

l'any econòmic
aquest número

en

i també

explica

Diu l'article 152 de la llei Municipal que
per a fer afctiva la recaudació seran apli
cables els mitjans d'apremi en primers
se
gons contribuients dictats en favor de l'Estat.
Ço• vol dir al nostre entendre que els Ajun
taments •per el que fa referència al cobra
ment dels arbitris fins en son
tari tenen una norma i que

període volun
aquesta norma

és la Instrucció d'Apremis de 26 d'abril de
la qual, i entre •altres particulars, dis

1900,

posa que fora els casos de petites q'uantitats
en que el cobrament es fa per
any i per se

mestre, aquests cobraments deuen ésser •per
quartes parts de la quota anual a cobrar
una part cada trimestre en el segon mes
del mateix.

Recentment, o sia el 10 de gener de 1922
ha sigut publicada una R. O. (Gaceta del
dia 11) la qual declara que realment aquest

l'esperit
és a

cipal,

de l'article 152 de la llei Muni

dir, que la Instrucció d'Apremis

regeix

igual en el període dit d'apremi que
voluntari; mes en arribar a la part
dispositiva i, com es sentís el què va dic
tar-la de falta de decisió, per la trascen
dència de la disposició, declara que l'abast
de l'article 152 de la llei Municipal en lo
referent •a •a recaptació d'impostos i arbi
tris municipals és el de que deu ajustar-se
en quan sia possible tant en el
període vo
luntari com en l'executiu als preceptes de
el

en

la

Instrucció de 26 d'abril de

1900.

Per llei de 21 de desembre de 1918 i R. D.
de 23 del mateix mes i any,
l'any econòmic comença el 1 d'abril i acaba
el 31 de març.
nou

pas

implica

dirà

a

obrir la

l'exercici
econòmic vell al
les següents operacions fona

pal per a començar l'any econòmic, i no
hagi sigut retornat per aquesta autoritat el
1 d'abril. En aquest cas,
segons la R. O. de
22 de febrer de 1892, en relació amb l'article
150 de la llei

Municipal, dit pressupost deu
considerar-se com, •aprovat i per tant les
partides

en

ell

viran de base

Liquidació del pressupost de l'exerci

ci tancat i formació del refundit.
Remesa de la relació de resultes

al

comptes.

Tancament de la vella comptabilitat
No ofereix •cap dificultat quan l'Ajunta
ment el dia 1 d'abril té ja en son
nou pressupost sancionat per

poder el
Governador,

de conformitat amb

Municipal.
Per la liquidació
dir-se

tari

i

a

l'article 150 de la llei

abans que tot deu proce
de l'arqueix reglamen

la formació

definitiu de

l'exercici que

consignades
a

la

nova

són les que ser

comptabilitat.

Segona. Que el dia 1 d'abril encara no
sigut remès al Governador el Pressu
post del nou exercici econòmic. Entenem
que en •aquest cas deu aplicar-se el crite
ri de vigència automàtica del vell
pressu
post, que disposa l'article 85 de la Consti

hagi

tució i el 33 de la llei de
Comptabilitat de
1 de juliol de 1911, si bé deu
procedir-se a
la depuració del pressupost,
disposada re
centm,ent per R. O. de 27 de juny de 1922.
Tercera. Que havent sigut remès •a la

Governador, després

de la data

dita autoritat el dia 1 d'abri.
En realitat deuria senyalar la llei una da
ta, passada la qual ja no fos possible reme

tre •al

Governador els pressupostos
per a
Itur sanció, a fi d'evitar les
perturbacions
que això determina. I millor fóra encara
sentació tan

de

consignacionS

remès al Governador abans del 15 de de
sembre, data senyalada per la llei Munici

que la llei no

general

amb les

pressupost, si aquest, com havem
dit, ha sigut ja retornat pel Governador.
Aquestes consignacions tindran •amb tot
un caràcter d'interinitat
ja que un cop for
mat el pressupo t de refundició, del que més
avall es parla, seran rectificades •amb els
augments que determinin les resultes.
La situació que podríem dir anormal d'o
brir la nova comptabilitat es presenta
quan
el dia 1 d'abril no hi ha
pressupost nou
sancionat pel Governador, en quin cas
po
den presentar-se les següents modalitats:
Primera. Que el •pressupost
hagi sigut

a) Tancament de la vella comptabilitat i
obertura de la nova.
c)
Governador, i
d) Rendició

nova

del nou

mentals:

b)

d'aug

senyalada per la llei o sia del 15 de de
sembre, encara no hagi sigut retornat per

d'adaptació

de

pres

consignació en els Capítols i arti
cles d'igual demostració o
concepte.
Tancaaa ia velía comptabilitat, es proce

sanció del

Tancament de l exercici econòmic
i obertura del nou

El

seran

ment de

el número anterior que els
cobrament
de
tota
classe
d'arbitris, deuen ésser ja formats i aprovats

és

presentin aquesta particularitat,

resultes que d'incorporar-se al
supost de l'exercici 1923-24 el concepte

general

Vàrem dir

Padrons

no

acaba al

exigís
gros

un

anticipament

com

en

de pre
El

l'actualitat.

tenir que presentar al Governador el Pres
supost abans del 15 de desembre vol dir que
llur confecció ha de començar en
municipis

d'alguna importància,

en
que el gbvern
municipal no és una cosa petrificada, en
el mes d'agost, època en
que per portar-ne
uns quatre mesos de
vigència• el pressupost
corrent no és possible conèixer la marxa del
mateix, factor del tot indispensable per a
calcular el nou pressupost.

solució normalitzadora consistiria en
escursar la data de remesa dels
Pressupos
tos al Governador i prohibició absoluta de
fer-la a posteriori.
La

.Mes,

ara, davant del desencert

remetre

els

pressupostos

al

legal de fer
Governador

abans del 15 de desembre, el desencert es
compensa o atenua per la.11ei contrària de
la tolerància, en forma que, encara que ha

gin sigut enviats molt posteriorment a la
data• reglamentària, són sancionats per. el
Governador, i en algunes ocasions tal retorn
es fa passada ja la data del 1
d'abril, època
de tenir que obrir la nova
comptabilitat.
En aquesfcas deu iniciar-se la nova
comp
tabilitat sentant el vell pressupost, amb ex
clusió de totes aquelles consignacions

que

vénen

no

compreses

en

el

nou

i de

seguit
d'aprovar el pressupost de l'exercici 1923-24
sentar aquell pressupost mitjançant contra
assientos en tots els Capítols i Articles.
En la pràctica es dóna també el cas d'A
juntaments que envien el Pressupost •a la
sanció del Governador començat ja el nou
Quan .això succeeix entenem que
no
deuen les Seccions de Comptes donar
tramitació a aquest pressupost i
exercici.

que

per

tant l'Ajuntament que l'ha presentat té la
vigència del vell.
del. vell pressupost
Es tasca sumarnent senzill à Que a
penes
cal explicació. És obligatori
l'empleu del
model n.° 5 Compte del Pressupost,
comprès
en la Circular de la Direcció General
d'Ad

Liquidació

ministració Local de 10 d'abril de 1888. En
quant a l'època que deu realitzar-se l'ope

ració, disposa la R. O. de 18 d'bril de 1905
que sia la primera quinzena del primer mes
de l'any econòmic i per tant deu ésser abans
del 15 d'abril.

Comptadors

-Els

dors

i els Secretaris

al

Compta

compliment d'aquest servei
ompliran els següents particulars: a) El
Compte definitu del pressupost per Capítols,
qual útima columna tant en ingressos com
en Despeses •ens ha de donar les resultes
que
han de passar al
pressupost refundit i per
per

tant al nou exercici.
Per nosaltres aquest

partiOular

de

les

resultes és l'únic que

ofereix veritable im
confussió que pot por

portància per la
tar, en la comptabilitat. En aquest sen
tit, cal fer una tasca molt acurada d'a
nullacions de partides del pressupost vell,
en forma que solament
passin al nou en
concepte de resultes, en quan a ingressos,
les quantitats cobrables i no
cobrades, i en
quan a.les despeses, solament aquelles que

hagin

estat compromeses

en

virtut d'acords

compromisos contrets. Tot el dernés cons
titueix la part morta inservible del vell
presupost que deu ésser objecte
anant compreses llurs partides en la
quarta
columna de l'estat, mentre
que les resultes
o

han d'anar

a la darrera columna.
També deuen ésser objecte d'anullació les
resultes dels anteriors
pressupostos que re
sultin inaplicables per
circumstan

qualsevol
bé, per prescripció, recordant que se
gons la vigent llei de Comptabilitat de 1
de juiiol de 1911 els crèdits a favor de l'A
juntament precriuen als quinze anys, i els
que ho són en contra, als cinc anys.
cia,

b)

se

o

E1 segon document

que deu redactar

és el mateix

compte del pressupost però
desenrotllat per Capítols i Articles, la con
fecció de la qual
tampoc ofereix cap difi
cultat.

c)

Com sia que en l'estat del
compte del
en la segona columna, es fan
constar els •augments
que hagin pogut de
terminar-se durant l'exercici, i en la quarta
les disminucions, han de
justificar-se aques
tes variants
dos
mitjançant

pressupost,

omplir

plecs

REVISTA
De

justificada

conformiat

tal

l'existència

en

queda

Caixa del dia 31

Balanç que deu fer-se constar
al final del Compte de Pressupostos.
La quarta operació consisteix en la
confecció de les relacions de resultes d'in
gressos i despeses, qual confecció ve a ésser
la justificació de les quantitats que en aquest
doble concepte figuren en el Compte del
PressuPost en sa darrera columna. Aques
tes relacions es formaran ssparadament per
de març en el

Fd'observacions.
Capítols.

e) La última operació consisteix en la
formació del Pressupost refundit que cons
ta de dues columnes; la primera que deu
contenir totes les partides del nou pressu
post ordinari, i 1.a segona, les resultes del
pressupost vell que contenen també les dels
anteriors no anullades.
L'existència del
de 1922-23 passarà, al Capítol
tau de l'article .primer del refundit.

pressupost

oc

Remeses de

relacions de
resultes al Governador

Aquestes

relacions que, conforme havem
han d'enviar-se al
Governador
abans del 15 d'bril, deuran anar acompa

•indicat,

nyades d'un exemplar del compte del pres
supost amb el plec d'observacions sobre aug
ments i anullacions, amb l'arqueix de 31 de
març últim i, finalment, amb la copia del
pressupost refundit. Aquesta documentació
deu ésser aprovada per l'Ajuntament, mes
per la junta

Municipal,

que no intervé
en el particular fins la rendició de
comptes.
Inútil dir que no hi ha pressupost refundit
quan no hi han resultes de l'anterior, en
no

tota la documentació que deu en
viar-se consisteix en dos exemplars de la
liquidació del Pressupost i l'acta d'arqueix.

qual

cas

Rendició general de comptes
Les

normes

per

a

la pràctica

d'aquest•

servei vénen condensades en la R. O de 25

de gener, de 1905, segons la qual l'expe
dient complert deu contnir els següents do
cuments:
«1.0 Las cuentas de presupuesto
ren
que

dira el alcalde presidente de la
Corporación,
con sujeción .al modelo núm. 5.° de la cir
cular de 10 de abril de 1888.
2.° Las cuentas de
•propiedades y dere
chos del. Municipio, que rendira el mismo
alcalde presidente en el cumplimiento de lo
preceptuado en la regla 52 de la citada cir
cular de 1.° de Junio, anotàndose en tal do

cumento, como su nombre indica, las pro
piedades y derechos de la municipalidad, o
sean las fincas urbanas y rústicas, sus pro
ductos, los impuestos, arbitrios, derechos y
acciones que, constituyendo el patrimonio
del distrito, no consten
ya en los respectivos
presupuestos ; consignando al propio tiem
po los empréstitos y demas cargas que pe
sen sobre el
Ayuntamiento,
3.°

La cuenta de caudales rendida por el
de la Corporación, según lo dis

dtpositario

puesto en la repetida ley municipal y regla
50 de la ya citada circular de 1.° de
Junio,
cuyo documento comprendera las cantida
des recaudadas desde 1.° de enero del ario
a

que corresponda la cuenta, mas las reali
zadas en el período de
ampliación de dicho
ejercicio, o sea hasta el 30 de junio del afio
natural siguiente, así como las •satisfechas

durante

el citado

lapso

de

tiempo

de diez y

ocho meses.
4.° Los
pliegos de observaciones de

LA

MUNICIPAL

VIDA

sos y gastos, comprensivos los
primeros de
las bajas y aumentos que han tenido los in
gresos calculados en el presupuesto del ario
de la cuenta, cuyo pormenor, por capítulos,

debe estamparse

tal

en

pliego;

y los segun

dos, que deben reflejar las cantidades que
han dejado de satisfacerse en el .afio de la
cuenta por los créditos autorizados

en

el pre

supuesto correspondiente.
5.° Las relaciones de cargo de cada capí
tulo del presupuesto, y en las de data, tam
bién por capítulos.
6.° Los libramientos que justifiquen la in
versión de fondos, y
7.° El expediente de aprobación instruído
por el Ayuntamiento con arreglo a los artí
oulos 161 y siguientes de la ley orgànica.»
En quan a les èpoques de prestar el ser
vei, deu tenir-se en compte que, dins els 5
primers dies d'abril els depositaris han d'ha
ver presentat a l'Ajuntament el compte de
caudals, que dins el mateix plaç el Compta
dor deu haver de formar el compte de drets
i propietats ja que el del Pressupost està
format i que aquests documents el dia 6 pas
al Síndic per l'examen i censura, de
els restants deu dies passar a l'A

saran

vent en

juntament per a llur aprovació exposant-se
al públic en la segona quinzena del mateix
abril i seguint després la tramitació que ja
clarament marca l'article 161 de la llei Mu

nicipal completada per
març de

1878 i la

a

R.

de 30 de

O.

Circular de

primer

Junta

Municipal

d'Associats

l'organisme complementari
tament, ordenador i fiscalitzador

de

l'Ajun

de la vida

financiera• del mateix.
En .aquet número de la Revista, en que
per primera vegada es tracta d'aqusta
Junta ja que és un servei a complir en el

d'.abril, és 1.a formació de les seccions
de contribuents que tenen dret a formar
part de la mateixa, voldríem fer-ne un es
mes

tudi

compert,

absolut

la

cosa

que ho impossibilita

d'espai.

manca

limitarm

Per

tant,

en
ara

que per tot el mes
d'abril, segons les instruccions dels articles
65, 66 i 67 de la llei Municipal, es formaran
ens

a

dir

les relacions

trant

indicades, deixant pel mes
l'estudi complert de la Junta.

en

Classes passives. Revista anyal
La

11

encuentren accidentalmente fuera de la

se

en que cobren sus haberes, debe
ran pasar la revista personalmente, cual
quier día del mes de abril ante el Interven
tor de H.acienda los que se encuentren en

provincia

de

capitales
que estén

provincia, y

ante el Alcalde los

las demàs poblaciones de la
misma, exigiéndoles solamente la cédula
personal, péro con la obligación de presen

tar,

en

del 20 de mayo, en la interven
que tengan consignado el pago, los
documentos que justifiquen la concesión del
haber pasivo, la papeleta o nominilla que
acredite el número con que figuren en la nó
mina, la certificación del Juzgado munici

ción

antes
en

pal que justifique su existencia y hallarse
empadronados en el punto de la vecindad
declarada, y ademas el estado civil respecto
las viudas y huérfanos.

a

Al

pie

de esas

certificaciones, los respec
declararàn, firmando a
presencia del Interventor de Clases pasivas
o Interventor de Hacienda de las
provincias,
si perciben o no alguna asignación, sueldo
o retribución de fondos del Estado,
provin
ciales o municipales, ariadiendo, los religio
sos exclaustrados y los secularizsdos en
épo
cas anteriores, si poseen bienes
propios, en
qué punto y hasta de qué valor. Si la pre
tivos

interesados

sentación de estos documentos se hiciese por
los apoderados, firmaran estos COTTIO
garan

tía de haberlos recibido de los interesados.

de

Juny de 1886.

la Ilei •de 25 de

9.—Las fes de vida han de llevar fecha del
25 del corriente mes en adelante.
10.—Los Alcaldes de los pueblos, no capi
tales de provincia, •a,utorizaran, con las for
malidades y los términos indicados en la
observación 2, las revistas de los individuos
que residan en sus respectivas jurisdiccio

presentando éstos la certificación de su
existencia o estado, al pie de la cual consig
naran dichos Alcaldes la que acredite la
exhibición del documento de concesión del
haber pasivo, haciendo constar su fecha,
Autoridad por quien està concedido y el ha
nes,

ber anual sefialado.

Respecto
término de

a

los individuos residentes

en

el

jurisdicción y que estuviesen
enfermos, procederan por analogía con lo
su

determinado en la observación 4.
11.—Al terminar el mes de abrir, los Al
caldes remitiràn a la Intervención de la Di
rección o la de Hacienda de la
respectiva

juliol de 1855
Reglament de 30 de juliol
de 1900. Completen l'estat de dret referent
a aquest particular les Rs.
Os. de 29 de
desembre de 1882, 4 de maig de 1897 i 20 de

que hayan autorizado, correspondientes a
los individuos que tengan consignado su
haber en la misma provincia, no permitién
dose, por lo tanto, que dichas certificaciones

gener de 1915.

se

disposa

i l'article 103 del

Aquestes disposicions
els mesos

maig

d'abri i

que durant
de cada any facin

manen

personal presentació totes aquelles per
sones que per qualsevol motiu cobrin de
l'Estat en concepte de classe passiva.
Aquest servei en les poblacions no capitals
de província correspon as Alcaldes, per qual
llur

motiu

en

tractem

en

aqu sta secció.

La Circular de 9 de març de 1922, que pu
blica la Gaceta del dia 25 de mateix mes,

dóna les següents instruccions per

pliment d'aquest
«1.—La revista

a

el com

servei:

puede

es

excusarse

provincia

las certificaciones de las revistas

presenten

en

las oficinas por los apode

rados de los

perceptores.
Los Alcaldes acompafiaran

al oficio de re
misión una relación detallada de las certi
ficaciones que remitan, y que les serà de
vuelta con el recibí y conformidad de la In
tervención, en el termino de tercero dia.
12.—A los que no se presenten a la revis

ta, salvo aquellos que justifiquen debida
mente su absoluta imposibilidad física, se
les suspenderà el pago de sus haberes con
arreglo a lo prevenido para estos casos en
las disposiciones vigentes.

pesonal,

y, por lo tanto,
presentación de los
interesados a dicho acto, sino en los casos
que iterminantemente se expresaran en el
no

curso

ingre

DE

la

de este aviso.

2.—Los individuos de

Quintes
Han acabat ja el dia primer d'abril totes
operacions relatives a l'allistament,

les

teig
Clases pasivas que

i reconeixement i classificació davant
de l'Aj untament.

REVISTA

12

Correspon per tant, en el d'abril i poste
riors les relatives a les revisions davant de
la Comissió Mixta de Reclutament dels mos
excluïts

sos

expedients

també dels

com

xempcio legal.

d'e

d'aquest servei

als Secretaris que llegeixin la Cir
d'instruccions
cular
que totes les Comissions
Mixtes han de publicar en el Boletín. Oficial
130
en compliment del que disposa l'article

senSe

consums.

Mixta
quan
són recurribles al Ministeri de Governació
Comissions
per conducte de les mateixes
Mixtes, en nullitat si confirmen els de l'A
i

juntament,
Aquest

deu

mateixos

cupus al

Ajuntaments

hagin

Consums

cediran

a

Tresor

en

que

de

practicar-se aforos,

realització dels mateixos

la

de conèixer les existències que passen
dicat nou exercici econòmic.
F.

a

pro
a fi
l'in

Estadistica

l'any. (Circular de la Fiscalia
Suprem de 25 de juny de 1920.)

SANS I BUIGAS

del mes

de

JUDICTS

març

DE

FALTES

Jutjat ha de remetre un estat dels ma
teixos al President de l'Audiència
El

i

(separant
especial de judicis per in
llei de caça.)

formant estat

fracció de la
El Fiscal

ha de remetre un es

municipal

tat igual al Fiscal de l'Audiència, provincial,
En dits estats s'han de distingir els jmdi
cis incoats, els pendents
brats, les sentències en

de tràmit i els cele

aquests recaigudes
d'Instrucció, especi
ficant si aquest les confirma, 0 les revocà,
pena imposada i persona condemnada.
i les

Prof. a l'Escola d'Administració

de 15 dies.

mini

cor

l'any econòmic que comença el dia 1 d'abril
continuïn amb el regisme de consums i que
segons les disposicions del Reglament de

alçada si els revoquen.
interposar-s dins el ter

en

recurs

Aquests

paguin

que

trimestre de
del Tribunal

Està clar que aquest servei solament

encara

de la llei de Reclutament.
als fallos de la Comissió
En

el

en

respon a aquells municipis que segons la
llei de 12 de juny de 1911 encara tenen con
sums

comanem

MUNICIPAL

anterior trimestre.

re

prestació

Per la millor

VIDA

de la recaudació obtinguda

estat

un

LA

DE

apellades

al

Jutjat

REGISTRE CIVIL
Extracte cl'acords

Segons l'article 109
a

de

fi de cada mes en les

llei

partit

de

província, caps

de

superiors

o

a

mil habitants es formarà, trimestralment

Secretari

dels

extracte

un

acords

ha

JUTJAT MUNICIPAL

4

pel

presos

el mes de març.
Estadistica del

primer trimestre

constar:

JUDICIS CIVILS

total i
nics i

sia per 1A

en els anteriors i, aprovat que
juntament, es remetrà, al Governador per a
Les
llur publicació en el Boletín Oficial.
altres poblacions el formaran cada mes.

En

quant

i transcendència cl'a

l'alcanç

a

quatre

En els

primers dies

del mes d'abril

s'ha de remetre al Jutjat de primera instàn
cia del districte un estat dels actes de con

és interessant l'article 19 del
15 d'agost de 1902 el qual
els
Governadors
cuidaran amb
disposa que
especial cura el compliment d'aquest precep
te a fi de que els veïns puguin interposar
els recursos que les lleis concedeixin exer
citant l'acció popuar en bé de l'adminis

ciliació, judicis verbals civils,

ració municipal, que deu ésser coneguda i
fiscalitzada per tots els residents empadro
nats en el terme.
Pel nostre compte direm que el com
pliment puntual d'aquest servei és també de

ferma la resolució del Tribunal

quest

precepte

Reial Decret

de

moltíssima importància pels Ajuntaments,
perquè si bé segons l'article vuitanta nou de
la llei Municipal, els acords són immedia
tament executius, ho són sens perjudici dels
recursos que contra els mateixos cap inter
posar, el que vol dir que si després de la
execució resulten revocats, cal reposar
les coses a son primitiu estat, cosa que no

seva

perturbadora

deixa d'ésser .altament
la vida del

municipi.

lo abans possible,

executiu, si que
acords, convé que

Per tant a fi de

no

el

per

a

lograr

solament el caràcter
ferm

definitiu

i

dels

remetin sens retard els

es

extractes i convé molt també, que el Gover
nador per comptes de tirar-los a la cistella,

publiqui

es fa moltes vegades, els
meditament.

com

im

el sou dels

per

part d'Hisenda,

empleats

i en

deuran enviar l'estat de les

fer-se

a

res

Alcaldes

variacions

al trimestre anterior.

hagut variació

També s'enviarà al

Fiscal de

en

l'Audièn

cia un estat dels mateixos

assumptes en que
hagi intervingut el Ministeri Fiscal, dis
tingint i separant els casos en que quedà
hi

els en que hi
detallant si el

la

o

va

hagué

Municipal

i

apellació de la mateixa,
Jutjat superior va confirmar

revocar-la.
jUD.CIS

S'ha de remetre al
estat dels

Jutjat

d'Instrucció

un

de

primer

.en el
cas, la persona condemnada i
la pena imposada.
Per R. D. de 25 de febrer de 1901 es va

publicar un model uniforme
aquests estats (model núm. 1)
s'hi

per
i .en

comprenen fins a 16 casilles per
a l'estadística penal

plir, referint-se

Si no

cal enviar.

en

hi ha

L'envio

deu

Disposa l'article 51

del

Reglament

de Con

de 11 d'octubre de 1898 que els Alcal
enviaran en els primers dies del mes

des

d'abril, per

ser

el

primer de

nou

trimestre,

rer,

número i

testament, si
pressumptes.

a

les

pis,

es

dades de la mort i del

coneix, vídua

i fills i hereus

Disposicions legals d'apticació
vegi's el núm. 1 d',aquesta Re

vista.)
*

R. D.

d'inscripció

i *
en.

el

Registre

de personal de ll'exèrcit
(19 de febrer de 1923.)
les morts

Civil (1,'

(I'Africa.

carregats

ge

També els Jutges municipals remetran al
l'Audiència, per conducte del Jut

primera quinzena d'abril es reme
pel Jutjat municipal al Govern Civil de

En la

la Província una relació• de

les defuncions
per verola ocurregudes durant el primer tri
mestre de l'any, i amb referència a la re
sultancia del Registre Civil en aquest ex
trem.
LLEI DE VAGUES

Jutjats municipals han de remetre al
l'Audiència, per conducte del Jut
jat d'Instrucció, i en els primers de.u, dies
d'abril, un estat dels judicis haguts •amb
Fiscal de

sums

l'impost de drets reials i transmisió de béns
del districte, una relació dels morts durant
el mes de març darrer, en la que hi consti
respecte de cadascú: nom i cognoms, anys,
estat, professió veïnatge i domicili amb car

a om

fer

Els

Consum.s

primera quinzena del mes
a l'oficina liquidadora de

en

a

el que

Fiscal de

l'Administració de Contribucions.

causes

Amb caràcter extraordinari i per a la ins
en el R. C.
de les defuncions dels
soldats i personal agregat a l'exercit d'À
frica, es disposa en la susdita disposició,
d'interès per als Jutjats municipals com en

neral.

trà,

la

en

remetre

de

(Per

faltes començats, pen
dents i celebrats en el primer trimestre de
l'any, fent constar la condemna o absolució,

judicis

s'ha

i Formulari

DE FALTES

de

compiment
Reglament

disposa l'article 23 del
provisional de 20 abril de 1902, els
del que

relació

demés de caràcter civil celebrats i finits
el primer trimestre de l'any.

classificació de les

mort.
També

i

REGISTRE CIVIL

les diferències que hagin pogut determinar
se en

deshaucis

En el mateix ha de fer-se

respecte als naixements, nombre
per sexes; matrimonis inscrits, canò
civils; i nombre de defuncions, total

i per sexes amb
de

jat d'Instrucció, un estat dels judicis de fal
tes celebrats, pendents i començats (Cirou
lar de la Fiscalia del Tribunal Suprem de
25 de juny de 1920, regla 3.5).

ALTRES SERVEIS

Impost d'utilitats
Per la liquidació

primera quinzena del mes, el Jutjat
d'entregar a l'Alcalde del municipi res
pectiu un estat del nombre de naixements,
matrimonis i defuncions ocorreguts durant
En la

Municipal,
poblacions capitals
la

motiu de vagues, amb indicació de l'estat
proce9sal deLs mateixos, durant el primer

cripció

del

Registre

Civil,

el

següent:

Article 1.—S'ordena que la inscripció es
faci en el R. C. del poble del darrer domi
cili del difunt i, en defecte del mateix, en el

poble de la natuPalesa llur. I que aquesta
inscripció es porti a cap mitjançant certifi
cat expedit per la Direcció General de Regis
tres i del Notariat

el que es faci constar

en

comprès
pels

que l'individu de que es tracta està
en la relació de
desapareguts enviada

caps de les unitats de l'exèrcit d'Africa.
Art. 2.—Explica els extrems que deuen con
tenir els certificats ans indicats de la Direc
ció General

(no els detallem per no interes
als Jutjats mu.nicipals). I disposa que
mai s'efectuarà la inscripció ans de trans
sar

correr un

any des de la desaparició.
Art. 3.—Podran sollicitar la inscripció en
el R. C. la família del difunt o
qualsevol al
tre interessat; personalment o
per manda
tari, encara que sigui verbal. També poden
sollicitar-ho el Ministeri, autoritats de Gue
ra o

Ministeri Fiscal.
4.—En la inscripció

Art.

lloc, hora, dia,

mes

i

es

compendrà:

any de là mateixa;

REVISTA

edat,

noin i cognom,

i do

naturalesa, •ofici

pr,senta

micili del sollicitant

i testimonis;
ció del certificat de la Direcció General i cò
literal del mateix; expressió de quedar

pia

arxivat i posant-se •al peu del
«Transcrito este certificado• en el
libro

mi cargo,

,

mero.,

mateix:
R.

folio

,

C.

de
nú

,

de la Sección de defunciones.

Fecha y firma del Juez y Secretario, y sello».
Art. 5.-Aixt que els Jutges rebin el certi
ficat, •avisaran •a la Direcció General el re
but del mateix i l'haver quedat feta la ins

cripció

(tomo

i

cle 92 de la llei

foli) i haver obsdvat l'arti
(anotació de la defunció al

marge de l'acta de naixement.)
Arts. 6, 7 i 8.-Peterminen el

seguir

procediment

apareguessin els
individus quina
hagués sigut ins
crita. El procediment és davant el Jutge de
primera instància, i únicament quan aquest
ho mani, el Jutjat municipal estendrà la no
ta de cancellació de l'assentament provisio
a

en

el cas

de que
defunció•

nal de defunció.
Art. 9.-No

es

•

podran

percebre drets

de

cap
per aquestes operacions, que són
ahsolutament gratuites.
mena

Art. 10.-Els dubtes sobre

l'aplicació d'a
consultaran directa i ràpida
cruest
ment pels Jutjats municipals a la Direcció
General.
R. D.

es

11.-(No

Art.

interessa als Jutjats muni

cipals.)
12.-Mentre les

Art.

Corts resolen

sobre

l'eficàcia definitiva d'aquestes inscripcions,
s'entendran fetes, en quant als efectes jurí

dics,

amb

l'abast

que respecte als tercers
en les herències voluntàries estableix l'ar
ticle 20 de la Llei Hipotecària i pel termini
que dita llei senyala en aquest article, que
es declara aplicable també als hereus for
çosos dels

desapareguts.

(Gaceta de 24

febrer de

DE

VIDA

LA

pezar la construcción, y

las

to de estas disposiciones a la oficina técnica.
PAGO DE LAS OBRAS POR CONTRATA.-Para el
pago de las obras por contrata debera, se
guirse el procedimiento determina-do por las
Instrucciones de Contabilidad de 7 de Mar
zo de 1919, artículos .79 al 91 incluídos.

exceda de 25,000 pesetas, y por contrata
que exceda,n de esta suma y las que
anunciadas a subasta dos veces consecuti
vas hubiesen quedado desiertas.
Regla 11. Cuando no exista crédito su
ficiente para disponer la ejecución de todos
los edificios en condiciones para ser cons:
truídos, debera seg-uirse al dictar la resolu
ción mandando ejecutar las .obras, el orden
de prelación establecido en el artículo 6.°
del Real decreto de 17 de diciembre de 1922,
teniendo para ello en cuenta las certifica
ciones expedidas por los Municipios a que
se refiere la regla 4.a de estas instrucciones.
Regla 12. La Dirección General cuando
lo crea conveniente en cualquier estado que
el expediente se halle podra pedir a la Ins
pección y a las Secciones administrativas
de Primera ensefianza los informes que es
time oportunos relacionados con los expe
dientes •a que se refieren estas instrucciones.
El acuerdo de Real orden mandando eje
cutar las obras llevarà consigo adema,s de
esta resolución, las siguientes si hubiera lu
gar a ello :
Primera.
Orden al Ayuntamiento para
que proceda a acopiar materiales al pie de
la obra.
Segunda. Orden al Ayuntamiento para
que reintegre en la Caja general de Depó
sitos
de Hacienda de la pro
vincia), a nombre y a disposición del Di
rector general de Primera enserianza, el
metalico ofrecido para cooperar a la cons
trucción.
Regla 13. Como aclaración concerniente
a lo dispuesto en
el artículo 17 del Real
decreto de 17 de Diciembre de 1922, debe
tenerse presente que el núcleo de población
con relación al «censo», ha de entenderse
referido al conjunto de anejos, parroquias,
agregados, etc., que constituyan la entidad
))Ayuntamiento)), y por lo tanto que
construirse Escuelas unitarias en los anejos
de Ayuntamientos que tengan mas de 10,000
habitantes cuando aquellos constituyan nú
cleos de población apartados mas de un ki
lómetro del radio escolar que abarque el
grupo central del Municipio, y graduadas
en
de población,diseminada,
siempre que el censo, sumando los anejos,

(Delegaciones

podran

Ayuntaniientos

o

superior

•a

2,000

GICH

II.-SERVICIOS ECONÓMICOS

Prof. dePEscola d'Administració

TRAMITACIÓN
LAS

UN

tar

CONSTRUCCIONS

DE

LEGISLACIÓ

ESCOLARS.

-

Publiquem

a

continuació la resta del R. D. de 17 de de
sembre de 1922, que començàrem en el nú
mero anterior.
«Regla 8.a Si los expedientes hubiesen sido
incoados a instancia de Juntas, Asociaci-o
nes, Sociedades, Patronato o particulares,

deberan aquéllas adaptarse, según los casos,
a los indicados
requisitos. No sera en estos
casos indispensable para la entrega del so
lar, la presencia de las Autoridades muni
cipales.

Regla

9.a

Recibida en el Ministerio la co
acta .antes citada y el proyecto for
mulado por la Oficina técnica, se reclamarà
de la Ordenación de
Pagos la certificación
necesaria para determinar la situación del
crédito presupuesto, y se dictara una Real
orden de aprobación mandando ejecutar las
obras.
Cuando se hayan hecho ofrecimientos en
metalico por los colaboradores (Ayuntamien

pia del

tos,

Sociedades,

Asociaciones, etc.), se harà
mandar ejecutar las obras que

constar al
estas no deberan comenzar hasta
que el
metalico ofrecido haya ingresado en la Caja
general de Depósitos..
Regla 10. Conforme a las condiciones que
exige la ley de Contabilidad vigente y .a las
que previene el artículo 15 del Real decreto
de 17 de Diciembre de
1922, se ejecutaran
por administracion las obras cuya cuantía

DE

EJECUCIÓN

EXPEDIENTES

HAYA DE DURAR

PARA

MAS

ECONÓMIC0.-Regla 13. Al redac
presupuestos.de las obras proyecta
das se fijara un plazo para su ejecución. Si
este plazo excede el término de un ejercicio
económico, el presupuesto de la obra habra
de dividirse en anualidades, y una vez que
haya recaído en los expedientes la Real
orden de aprobación a que se refieren las
reglas anteriors, la Sección de Contabili
dad queda obligada a tramitarlos en la for
ma que exige el artículo 5.0 de la ley de 19
de Marzo de 1912 y el artículo 67 de la ley
DE

SECCIÓ

ESPECIAL

OBRAS CUYA

ANO

los

Contabilidad de 1.° de Julio de 1911.

de

EJECUCION

DE

LAS

OBRAS.-Regla 14.

a)---

Obras por administración.
Autorizadas las obras por administración
y aprobado su presupuesto, los pagos y la
justificación de los boastos se llevarà a cabo
por la Sección de Contabilidad del Ministe

la forma y condiciones que determi
las Instrucciones de 7 de Marzo de 1919,
artículos 57 al 78 incluídos.
b)--übras por contrata.
Las subastas se realizaran con arreglo a
lo preceptuado en los artículos 47 al 51 in
cluídos de la ley de Contabilidad de 1.° de
Julio de 1911.
R giràn para 1.as subastas el Pliego de con
diciones generales para el servicio de Cons
trucciones civiles, aprobado por Real decre
to de 2 de Septiem.bre de 1908 y el de las
facultades particulares que en su caso for
mule para cada obra la Oficina técnica de
Construcción de Escuelas.

rio,

se

III.-SERVICIOS FACULTATIVOS

Regla 15. La Oficina técnica de Construc
Escuelas, dependiente de la Direc
ción general de Primera ensefianza tendrà
las funciones siguientes :
a) La formación de los proyectos para
ción de

edificios de Escuelas nacionales que

se cons

truyan directamente por el Estado, y de los
que se construyan por los Municipios, cuan
do así proceda y lo acuerde la Dirección
general.
b) El examen e informe necesarios para
declarar suficientes al fin que se destinen
los edificios y locales anejos al servicio de
los Establecimientos de ensefianza

primaria

oficial.

construcciones
c)
inspección
de edificios-escuelas que se realicen por el
Estado o con su auxilio y subvención.
d) Las informaciones especiales que so
bre construciones de edificios crea conve
La

de

las

niente ordenar la Dirección
m.era ensefianza.
La
Regla 16.
plantilla
técnica sera la que fije la

general
de

ley

la
de

de Pri

oficina
Presu

puestos.
El Arquitecto • Jefe

del servicio de Cons
trucciones escolares y de la oficina técnica
sera Vocal nato de la Junta facultativa de

Construcciones civiles.

Tendra

cuantos asuntos sean de

la

Junta;

pero sólo

voz

voz

y voto

competencia de
en los proyectos

en

que, formulados por la Oficina de Construc
ciones escolares, haya de informar la Junta.
Los Arquitectos que figuren en la plantilla
tendran el caracter de proyectistas.
Al Jefe de oficina le corresponde ordenar,
dentro de la misma, los trabajos en la for
ma

que

estime

ejecución de
Regla 17.

mas conveniente

los servicios.
El personal de

para

la

Delineantes y

los demas auxiliares que forman la Oficina
el
dependeran del Jefe, quien les

asignara

trabajo que les corresponde.
Regla 18. Como personal técnico a las or
denes del Jefe de la oficina se designaran
en las provincias los Arquitectos directores

•

JOSEP M.a

dara conocimien

no

dé un contingente igual
•
habitantes.

1923.)
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MUNICIPAL

en

nan

Sera legislación supletoria para este ser
vició la Instrucción de subastas de obras

públicas vigente.
Adjudicadas las obras por Real orden, se
mandara el duplicado del proyecto al Arqui
tecto-Director, sefialandole plazo para em

de obras que sean necesarios.
El cargo de Arquitecto director de obras
en Madrid y en su provincia irà anejo al de
Jefe de la Oficina.
La
Dirección
encargar,
general
cuando lo crea conveniente y como excepción
la dirección de obras a los Ar
quitetos al servicio inm.ediato de la Oficina

podra

justificada,
técnica.

HONORARIOS.-Regla 19. Los Arquitectos
al servicio de dicha oficina formularan y co
braran sus cuentas de honorarios, por los
trabajos que les sean encomendados, con ar
reglo a la tarifa vigente establecida en el
Real decreto de la Presidencia del Consejo
de fecha 1.° de Diciembre de
l'aflo 1922.
Las cuentas de honorarios seran presen
tadas adaptando su forma a los preceptos
contenidos en aquella tarifa en cuanto se
refiere a los tantos por cientos aplicables
a cada uno de los d.ocumentos que integren
el proyecto, para lo cual se analizara éste
y se descontara la parte correspondiente a
todo trabajo para el cual haya sido utili
zado en parte o en totalidad •otros trabajos
precedentes realizados por la Oficina técni
ca (tipos Escuelas ya aprobados,
publica
ciones de alguna parte de los diversos do
de Ministros

cumentos, etc.)
La cuentas llevaran el visto bueno del Je
fe de la oficina técnica o del
es

Arquitecto

colar que haga sus veces.
Los Arquitectos escolares provinciales, di
rectores de obras, cobraran sus honorarios
en la forma y condiciones que determina la
tarifa expresada.
a
Las dudas que puedan surgir
la aplicación de la tarifa de honorarios se
ran resueltas por la Dirección general, pre
vio informe• de la Junta facultativa de Cons

respecto

trucciones civiles.))
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REVISTA
fi de deter

ALT COMISSARI DEL MARROC.—A

jurisdicció de l'Alt Comissari al
Marroc, que en les dos zones de Protectorat
minar

la

exerceix l'inspecció com a Delegat del Go
vern damunt de les autoritats i serveis mi
litars, ha publicat el Ministeri de la Guer
ra una

Reial Ordre circular datada
(Gaceta del dia 20 de

en

sari

la qual
tindrà

19 de

a

febrer)

febrer de 1923

determina que l'Alt Comis
l'iniciativa de les operacions;

es

que dependran d'ell dls afers i forces jali
fianes; que li correspondrà aprovar provi
Ponalment—sens perjudici del que en de
finitiva arordi el Ministre de la Guerra
les variacions en l'organització de les for
i que

ces;

generals

demanar dels Comandants

podrà

els serveis necessaris pel Protec

torat, essent necessària
per

seva

aprovació

carrils de caràcter militar que les
tats de l'exèrcit reclamessin.
APROFITAMENTS

LA

DE

ZONA

necessi

MUNICIPAL

competente, para que proceda a la exacción
por la vía de apremio.
CONSELL; DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I CO
MERCIAL.—Modificat el funcionament de dit

£onsell per Reial decret de 5 de gener de
1923, s'ha cregut ara oportú donar-hi entra
da a elements facultatius que puguin favo
rir la impulsió i vitalitat en el funcionament
de dit organisme, i per tal motiu el Minis
teri del Treball ha dictat una Reial

Ordre

de 9 de febrer de 1923

(Gaceta del 18) fent
Vicepresident del Consell al Subscretari del
Ministeri; Vocal nat al Subdirector d'In
dústria del departament ministerial; i dis
posant que hi ha d'haver-hi un Vocal Lle
trat substitut que pugui suplir al propie
tari, devent reunir les condicions fixades
pel R. D. de 7 de desembre de 1916.

MARÍTIM-TERRES

Directiu de la Caixa Central de Crèdit Ma
a l'exacció d'ar
rítim, per a poder
bitris sobre els

procedir
aprofitaments

a

la zona ma

rítim-terrestre. Dita Reial ordre va comu
nicada als senyors Presidents del Cons 11
Directiu j de la Comissió Permanent de la
Caixa Central de Crèdit Marítim, i als Di

Navegació

rectors locals de

CONTRIBUCIÓ

SOBRE

LES UTILITATS DE

fi

QUESA MOBILIÀRIA.—A

TRE.—Per mitjà de Reial ordre de 10 de fe
brer de 1923 (Gaceta de 20 del propi febrer)
saj rova un Reglament format pel Consell

marí

i Pesca

tima.

LA

RI

•alguns

d'aclarar

DEL

TREBALL EN EL

COMERÇ

BARCELONA.—Per •a aclarir consultes dis•
tintes fetes.amb motiu del funcionament de
DE

dita Comissió i
ta a la

imposició

especialment

en

quant

afec

de multes i al cobrament de

dictà el Ministeri del Treball

mateixes,

Reial Ordre de 17 de febrer de 1923 (Ga
dia, 20) que, per tractar-se d'una
matèria que afecta tan directament a la
capitalitat de Catalunya, creiem bo publicar
una

ceta del

i de la constitució dels

corporats,

DELEGACIÓ REGIA DEL MINISTERI DEL

TREBALL

BARCELONA.—E1 Ministeri del Treball publi
ca un R. D. de 9 de febrer de 1923
(Gaceta
del dia 13 de dit mes) en el qual se deter

A

mina la missió de
d'entendre

dita Delegació.

la

Ha

la recopilació i arxiu dels

en

an

tecedents de les •organitzacions patronals i
obreres i historials dels moviments socials;
informes al Ministeri en els confictes so

cials; intervenció i gestions en els matei
xos, per a aconseguir una harmonia, i
promoure la sindicació profesional volun
tària conforme •al R. D. de 3 de noverfibre
de 1922. La jurisdicció de la Delegació s'es

tèn,

per ara, a tot Catalunya i Balears.
interessar de les Seccions provincials
d'Estadística i de totes les Autoritats, les
ara

Pot

dades i

antecedents que
JOSEP

cregui necessaris.
M.a

PI I

Prof. a l'Escola

bre de 1922 publica el Ministeri d'Hisenda
una R. O. de 28 de febrer de 1923
(Gaceta
del dia 2 de març) en la qual es determina

d'aplicar 1a11ei a les quotes que
graven les participacions dels socis i termi
ni per a la presentació de documents a la
liquidació.

Tribunals

d'honor.

•dubtes que podria originar l'execució dels
•articles 8 i 9 de la llei reguladora de la
contribució sobre les utilitats de la riquesa
mobiliària texte refós en data 22 de setem

SUNER.

d'Administració

NOTES DIVERSES

la manera

CORREDORS

COMERÇ.—E1

DE

Ministeri

del

Un error de compaginació va ocasionar
que algunes de les sentències del Suprem
i resolucions ministerials inserides en el
número darrer, sortissin sense que el seu

que

Corredors de Comerç. Fins ara cada
gi en tenia un de propi. Era aspiració de
tothom unificar aquest règim múltiple i a
això respon la disposició. En el Reglament

que

es

determina ço referent

a:

l'organització

dels Collgis de corredors de comerç, Junta
Sindical; funcions del Síndic President,
Tresorer-Arxiver i Contador-Secretari ; dels
Corredors

Col.legi,

de

Comerç dollegiats, fons
Comerç i dels

dels Corredors de

correspongués

extracte

Treball •aprova per R. D. de 9 de febrer de
1923 (Gaceta del
el nou Reglament dels

13)

COMISSIÓ MIXTA

les

VIDA

LA

construcció de carreteres i ferro

la

a

la

DE

plana.
es

amb

el

transcriu literalment

es

considerant
la

a

següent

imposibilita

Com que aquest error
puguin retallar i ben

coleccionar

jurisprudència, segons es
el principal objecte de la forma en que es
publiquen, reproduïm ja en el present nú
mero les sentències mal compaginades i ei
aquelles •notes

els

vinents

ho

de

farem

amb

les resolucions

del

ministerials.
Aquells nostres abonats que ens han de
manat la reproducció resten, doncs, compla

in

guts.

seguidament :•
1.° Queda subsistente la Real orden de
18 de octubre de 1921, que concede la ape
lación en alzada ante el Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión mixta que afec
ten a un gremio o que tengan caracter de

generalidad.
2.i

Los

recursos

que

se

promuevan

en

los

el •número anterior se
expresados
tramitaran por la
Regia del Tra
bajo en Barcelona, la cual informara, sobre
elloA y los remitira, al Ministerio en el pla,zo
de un mes, a partir de su presentación, para
la resolución definitiva.
3.° Contra las multas de caracter parti
la Comisión mixta, po-,
cular que
dra,n los interesados, st aquéllas no hubie
casos

en

Delegación

imponga

sen

sido acordadas por unanimidad produ

cir

recurso

ante

el

Magistrado-Presidente

de la Comisión, en término de ocho• días,
desde que la multa les fuese •notificada, pre
sentando las pruebas y las alegaciones que
estimen
a su derecho, y el Ma

pertinentes

gistrado-Presidente resolvera en término de
otros ocho días, sin que quepa recurso alg,u
no contra su resolución.
4.° Una vez hecha firme la multa, bien
por no haberse interpuesto recurso contra
ella o •bien por haber sido desestimado el
que se hubiere entablado, se hara, efectiva
siguiendo el procedimiento establecido en
la Real orden de 23 de Febrero• de 1921 para
la ejecución de los acuerdos de la Comisión
mixta sobre reclamaciones de salarios mí
nimos, es decir; requiriendo la Comisión
mixta a los multados para que hagan
efectiva la multa en el término de ocho
días, y Si no la hicieren, dirigiendo el opor
tuno oficio al Juez de primera instancia

INSPECCIONS D'AJLINTAMENTS I SUS
PENSIONS GOVERNATIVES DE REGIDORS
Municipis febles
Si

país.

Governadors deca

amb

pitjor que pot
l'activitat municipal

dents és la

cosa

ser

estimulada j enfortida, és

poc

respectada,

així

una

en

representar

lloc d'és

entorpida

una

que

de• Justícia hau

limilació

a

les lliu

determinacions dels

tre això

Però
que

com ara

Constituiex

de

forma

una

decendencia

i

d'un

succeeix.

despreocupació

palesa prova de la
Govern, aquesta actua

una

ció tan fermament aplanadora de les

gies,

prou febles,

dels

ener

Municipis.

LA REVISTA DE LA VIDA MUNICIPAL fa cons
tar

l'opinió.

Ajuntaments i men
s'aconsegueixi, poden• ésser ad
en
molt fonamen
meses
casos excepcionals
tats les inspeccions governatives, essent els
orgues inspectors—no •acusadors f. recisà
ment—d competència reconeguda.
res

abans d'unes eleccions,

governamental
i

simplement
congria alhora

que

Unicament els Tribunals
rien de

a un

actuació

anàrquica

tots els pessimismes

en•

del Govern

l'actuació

obra esdevé

destructora i

passar

ara

mentre

jadora

aquestes
prossegueix

i de

paraules
la

seva

formació cívica

protesta,

de

labor encorat
i tecnica

Mu

nicipal.

no

no

per

és

admissible

fins

de

cap

exclusivament

electorals,

política, doncs, es prac
tiquin inspeccions per a suspendre regidors.
vituperable sempre la inspecció que
i que

porta aquelles susp nsions,

LA

VIDA MUNICIPAL
ABONAMENT:

manera,

per mòbils de baixa

sovinteja,

REVISTA DE

Barcelona

15 Ptes.

Fora

16

»

Per acord de la Mancornunitat, la qual li destina la
subvenció convenient, cls Secretaris municipals de
Catalunya la reben gratuitament

REVISTA

DE

LA

•

VIDA

MUNICIPAL
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
SECRETARI

I ALTRES EMPLEATS
MUNICIPALS

ALCALDE,

TINENTS

(Cont.

1922

GENER

SENTÈNCIA 31
SENTÈNCIA 31

per a pro
plaça
Secretari, acordant que re
gissin les prescripcions del Reglament de 23
agost 1916. Contra l'ac,ord resolutori del con
curs, un dels tres concursants va interpo-mr
recurs d'alçada fundat en que el designat no
veir la

havia

va convocar concurs

la certificació de penals estesa
Direcció Geperal, sinó pel Secretari del
Municipal i s'havia també desconegut

jutjat

preferència que li donava
Reglament. El Governador,
la

raons

rídica

l'art.

5 d'aquell
les

tesa pel Registre Ceptral del Ministeri de Gra
cia i Justícia anul.là l'acord consistorial.
El recurrent apel.là davant del contenciós,
demanant que es sostingués la validesa de l'ex
pedient, s'anuili l'acord consistorial i, en el
seu lloc, se li ordenés que, en sessió, acordés

(Criminal)

1922

25 octubre del mateix

en

propietat d'altri complint ordres que

L'Ajuntament

dic

va

de

ésser

contenir error de dret.

va

l'Alcalde havia dictat l'or

terceres de la

acordat

la llei i de conformitat a çu

l'Inspector d'Higiene pecuaria

per

gremi de tractants
sanitat

pecuaria,

de bestiar per

que li

motius

de

declarar

la

efectuat.
un interesant

POLICiA

gislativa,

per

un

SENTÈNCIA 3

No

deu

denegar-se

casa nova

el

de les Ordenances

que

certament

cas

cosa

en

aquet

així
no

és l'autorització per

l'a.inorització
se

permís

si no és en virtut

per

a

de conformitat

a

s'encaminen

a

giene, seguretat

ho

per

.d'un

estableixi,

existia) ja que
a

(i

una

construir i altra

SENTÈNCIA 3

7 de

Vegi's

iin

igual

a

la de

estrem d'aquesta sentència en «Re

d'alçada.

Copiern

un

te,

limitant-se a

Considerant:

137 de la Llei

Collecció Le

s'ampara en el tan
Municipal, estableix
dels propietaris, so

Administratiu)

incompetència
acords; però raons

què

la

SENTÈNCIA

adoptats

o

els

d'economia processal obli

Tribunals de

lo

Contenciós a

la

resol

íntegrament
qüestió,
bada la via governativa amb aquella provi
que

és

donant per

legalment nulla.

Es

aca

tractava

Si ui

custodiar

efectuava

a

gligència,

fent-se

danys

j untam nt que
els drets i

nicipal (vegi's

cipal

«Policia Urbana i
va revocar

Rural»)

i na

mostrar la doctrina que ve sentant el

Suprem en vista als arts. 171 i 174 de la
Municipal, és altament expressiu el fallo;

en

Llei
dirt

així: Fallamas que declarando nulo el acuer

do

del Gobernador recurrido, debemos re
vocar la sentencia apelada en cuanto omitió

El
en

Copiem

Considerant que

interessa:

caure

del

en

ne

delicte

serà

de

responsable

l'indemnització
mostrà com

es

dicta

interposat

civil,

l'A

subrogat

a

desestimant el

en

recur

per la Corporació Muni

el qual al.legava com no

principi

arts.

20 i 21

aplicables

del

als

Codi Penal

l'art. 8 del mateix
a

cap dels deu

la Llei Munici

que senta

el T. S.,

malgrat

que

que

produïa

rendiments

a

la

Cor

poració (actuant per tan d'industrial), pot és
discutida.

Pel moment

la generalitat de la
feia

arribar als

cal considerar que

jurisprudència

Ajuntaments

un

Considerant

anterior no

aquells

del Codi Penal: exemple la Sent.
de 1919.
Anotem

el

va

encar•

aquesta

el present cas es tractés de l'exercici d'una

ser

doctrinal.

que

pal.

revocatorios del acuerdo municipal.
El Suprem, com es veu, vol deixar ben

l'interpretació que dóna a aquells artícles
de la Llei Municipal, fent una categòrica de
claració
que, però, té una valor purament

de

en

Codi, per quan p:o va mancar
res cpae l'imposa l'art. 72 de

indústria

tada

pública

i l'infracció del n.0 11 de

hacer este pronurnciamienta, confirmAndola
en todos las demàs
que la misma contiene,
sen

obres

deures de l'empresa industrial.

Ajuntaments els

l'acord.

mateix any

responsable

es

sentència

de cassació

el Governador

via

unes

imprudencia,

per

d'una activitat •de l'exclusiva competència mu

obstant

la

subsidiàriament

La

(Criminal)

octubre del

obrer d'una empresa industrial
de

regat

AJUNTAMENTS

4 FzahEa 1922

DE

Gaceta del dia 25

competència

foren

Considerant:

un

RESPONSABILITAT DELS

el fons de l'assump

declarar

amb

Per a
és

gener.

cursos

çada

dència

:Va

governativa.

Talment aquesta sentència

(Cont.

deuen examinar

no

dre

denegar
el permís va ser revocada
pet Suprem, Con
firmant el fallo del T. Provincial i la resolu.
ció

1922

FEBRER

D'ALÇADA

Els Governadors quan resolen recursos d'ai

guen als

i embelliment.

un

devia publicar

no

favor dels Ajuntaments.

llogar-la, que deu donar

La providencia de l'Alcalde
que

s'a

què

El mateix Suprem, en 22 de desembre de
1919, havia demostrat un criteri més benigne a

les

Ordenances, les quals
garantir les co,ndicions d'hi

en

dictada per

l'hem trobada a la

no

criteri radical a favor

Gaceta del dia 22 setembre del mateix any

llogar

1916

res.

RECURSOS

precepte

de

ésser

va

ni a la Gaceta.

Anotem

a

març)

tractant-se com es tracta d'un arbitrt
per a la neteja i conservació de les clavegue•

Gaceta del dia 21 setembre del mateix any

uria

Municipal, i atenent
maig (en eis

març o de

bretot

examina

Administratiu)

1922 (Cont.

FEBRER

govèrnativa.

també la conflrma, fun

Aquesta sentència que

RURAL

I

finca

Governador

l'Ajuntament,

per

Aquesta R. O.

discutit art.

Considerant:

URBANA

diu

concret.

ja que

s

el

providència

que la R. O. de 6 de

cas

falla de
que ni el recurrent ni el designat, te•
dret a
ésser
nomenats secretaris
pel

Copiem

la

poiava l'Ajuntament,

clarant

concurs

que es serveix la

d'alçada,

l'alçada interposada

confirmar

r«resultandos»

un considerant:

de

recurs

El 'fribunal Suprem

a

facultat amb
que l'Ajuntament va re
concurs
gtllar
segons el Reglament de
1916, com podia haver-lo fet exigint altres
garanties de conducta i aptitud, i de sostenir
que, per tan, els termes de la convocatòria

nen

de

dat en l'art. 137 de la Llei

fecta

són la llei reguladora del concurs,
els expedients
dels concursa.nts, i

claveguera

resoldre que només havia de pagar les dues
quota, i el Ministeri, desesti

mant

de

donaven encara més

força.
Transcrivim

la

va

nomenar-lo a ell. El T. P. revocà la providèn
cia governativa i declarà valit i eflcaç l'acord

municipal impugnat.
El T. Suprem, després

a una finca,
els propietaris de la
qual havien pagat una tercera part del cost

En virtut

dre d'acord amb

incloure en el padró de
neteja i conservació de cla

vegueres

gals; la sentència del Jutjat d'Instrucció deu
revocada per

va

l'arbitri per a la

tar l'Alcaldia fent ús de les seves facultats le

Cal observar que

(Cont. Administratiu)

1922

GENER

Gaccta del dia 22 setembre del mateix any

any

La falta que preveu i pena l'article 611 del
Codi Penal no la comet qui entra el bestiar

considerant

anotades i opinant que no té eficàcia ju
la certificació del Jutjat i deu ésser es

GENER

Gaceta del dia

de

presentat

pe'r la

ARBITRIS I IMPOSTOS

Administratiu)

Gaceta del dia 21 setembre del ruateix any

L'Ajuntament

D'ALCALDE

SÍNDICS

I

SENTÈNCIA 27

ANY 1922

::

d'aquet

articles

de 4 d'abril

jutjament:

DE

REVISTA

16

(SENTÈNCIA 31
«Considerando que
el

en

artículo

estàn

de

137

a

arreglo

con

la

(sENtiNcrA

1922)

GENER

lo

dispuesto
sólo

ley Municipal

para el

Ayuntamientas

autorizados los

establecinnento de arbitrios sobre obras

ser

o

vicios costeados con fondos municipales y cuyo

aprovechamiento

no

vecinos, de donde
el

presente

caso

la

efectúe

se

el

por

deduce que

se

comúa

como

alcantarilla a que el

en

expe

diente se refiere fué construída con fondos de
los

sólo dos

que

partes pertenecían
otra tercera parte fué

terceras

yl Ayuntamiento y la

sufragada

entre

vecinos interesados,

los

por

cuales se contaba según aparece, del expe,
diente, el que en aquel entonces era duefio del
los

que està construída la casa de
evidente que sobre

solar sobre el
que al

presente se trata, es
tercera parte no puede

esa

bitrio

de alcantarillas,

recho que
título

los

lo veda el

interesados tienen
y que la

oneroso

ar"

establecerse ei

porque

orden

real

V.IDA

LA

de•

adquirido a
impugnada

acertadamente les re,conoce:»

31

MUNICIPAL

(SENTÈNCIA

1922)

GENER

«Considerando que los hechos que resultan

probados
signadas

virtud

en

de las

afirmaciones

con

los fundamentos de hecho y de
derecho de la sentencia recurrida, no integran
la falta prevista y penada en el artículo 611
la característica de
del
en

Código penal, porque
legal es que

esta infracción

el

ganado

causan

te del dafio haya entrado en la heredad ajena,
por abandono o negligencia, lo que no ocurre
de autos, en consideración a que
en el caso
Martín introdujo S11 ganado lanar en

D. Angel

pago denominado La Capitana, propiedad
de D. Lope Sobrino, no voluntariamente, sino
cumpliendo la orden que recibió del Alcalde
de Tiedro en fecha 11 de Junio de 1921 en la
el

que le previno haciendo uso de las facultades
de 19 de
que le confiere la ley de Epizootias
diciembre, de 1914, que alojara las reses lana
res de su propiedad, que se hallaban enfermas,
el menci.onado pago, y si bien es cierto que
el recurrente no obedeció la orden dictada por
aquella, Autoridad municipal el día 2 de juli
en

del indicado afio, en la que se le prévino que
trasladara, ya con caràcter definitivo, las ex
presadas reses del pago La Capitana, en que
terreno designada nue
vamente para alojamiento del ganado enfe,r
mo, también lo es que este incumplimiento al
mandato de la Autoridad municipal de fecha
a la entrada de las reses en la suerte

estaban,

a

la zona

de

posterior

de D. Lope Sobrino, no puede modificar la na
turaleza jurídica del hecho originario de este
se ha dicho, no da lugar
recurso que, como
al ejercicio de acción alguna criminal».

«Considerando
de

guiente,

4 FEBRER

(SENTÈNCIA 3

1922)

«Considerando que afirrnado, según lo està en
el

considerando

cuarto

de

la

recu

sentencia

rrida, «que el Ayuntamiento de Madrid

pareció

en

derechos

trial,
como

ble

lo

de

Ernpresa indus

una

la Fabrica

es

calific,ación

en•

ifli

o

se

estl

consigna

jurídico,

apre
si

antecedentes,

elemento de hecho incontroverti

casación,

misrno para
Cual impide

no

de un estado

determinados actos

como

de

del Gas

Corte»,, afirmación que

cia,ndo
no

deberes

y

como

villa y

com

esta causa como subrogado en los

•

J10

decidir

ciones de la

establecido, por
que
irrebatible que las

estimar

tivos admitídos a

presente recnrso,

ninguno (17

discusión

en

los

que

dos
se

.lo
nio

frutdd.,

ambos suponen que el Ayuntamiento
tia procedtdo en el concepto de r2presenta,nte
ya que

legal del Munícipio,

que le

atribuye el

arti

culo Le de la vígente ley Municipal; y es lo
cierto que crírt, ese caracter no resulta conde

nado,

toda vez que 1a, sentencia reclamada sólo
obligada subsidtarlamente a ita Em

decla,ra

presa de la Fabriea del Gas o a. 1a entidad que
se

bubiera, subrogado

gacioneg:

en

sns

tencia

del

artículos

derechos y obli

Ayuntamiento,

invocados

providencia

de

que

lo bizo,

dicha

ley

en

el

a

Municipal,

los
la

limitarse a

gubernativa,

siri entrar,

fondo del asunto,

provídencla adoleee, bajo

por
este

lo
as

pecto, de nulfilad; pero sometida la resolución
del problema en todos extremos ante la j u.
contenciosa,

proeesal le obligan
a

derecho

mo se

en

a

razones

economia

solventarlo con arreglo

cuanto a lo

contrae»:

de

sustancial

del mis

las

a

convocatoria, y

fecta,mente
de

exigibles,

legales y

acuerdo

lo

en

que

debió

justifícarse

no

haber estado

na

alguna,

suficiente

es

al

la

los

efecla

aspirantes

los

ni

procesados

de

uno

apelado—que

forma» por

«en•

de

per

admitido-

y

con

sustancial

del fallo

fundamentos

sufrido conde
del

certificación

respectivo Juzgado, al igual o en defecto ile
la del Registro Central de penados y rebel
des; requisito que, así entendido, cumplieron
y el

clem(andantes

los

que

los afios

tario,

el

titulo

segunda

vestre,

cuyo

curría

en

optat

de

llegue

a

sólo C011

aspirantes,

de los

Vil

17 del mew

condición que

tercero

el

no

exige• el• artículo

Reglamento;

el

como

población

de

ensefiao•

que para

Mutficipios

censo

2.000 residentes,
cionado

Maestro,

de

tales cargos en

a

concursantei; el

servicios intachables como Secre

de

los conocimientos de

o

o

za,

otro

expediente gubernativo demuestrd
ninguno de los primeros acreditó reunir
del

examen

don

Adriàn Martín, que consintió el acuerdo mir
nicipal que nombrara al demandante D. To
màs Martín,
su

e

tal virtud dejación de

hizo en

derecho a ocupar la vacante

propia

3

(SENTÈNCIA

arreglo

del Gobernador debiú

poner término a la vía,
como

la

con

consT

condi

ajustarse la resolución del concurso, son

1922)

«Considerando que por tratarse en el presen
te pleito de materia de la exclusiva compe

risdicción

puede prescindirse
el

FEBRER

GENER)

modo

cisamente por su

(SENTÈNCIA

27

producida,

1922)

FEBRER

«Considerando que los artículos
denanzas en que

el

pre.

renuncia:

Ayuntamiento

Or

de las

de Madrid

apoyó sii demanda se refleren, única y ex
presamente, a las ficencias para constrtfir, no
a
las de alquitar, respecto de las que sóld
existe un preeepto que las prohíbe, sin deter
minado

requisito,

o

que se ventila, y por ello

fundamento legal

contenido

el

sea

aplicación

173 citado, el cual eareee de

el

caso

resalta la falta de

que la

con

en

al

Corporación

lo que constituye
nicipal procedió
el objeto del presente litigto, maxime si se
al denegar

tiene en ouenta que
nos

de

construcción

edificio,
cadas en

se

viene,

después

de a,utorizadas
su

a,

exigir los

pla

de terminado el

las reformas

practi

proptos

Peritos

intertor por los

y cuando pi ella ni la carencirr
de los referidos planos para figurar en el Ai
chivo en
ni en mucho afectan a la

municipalies

'poco

fines,

en

repetidas

la segurtdad y al ornato, cardirtales
orden al punto euestionado, cle las
Ordenanzas,

ción se invoca,»,

cuya

supuesta

infrae

