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LA CASA DE LA VILA DE PINEDA

QUESTA

casa

nova, blanca i oberta

parlar, ampra la
cascun en particular».
Pineda, bastida de bell

veu

de la vila marina de Pineda és una casa que parla, i veus ací que, en
sentenciosa de l'Eximéniç i diu: «Bon stament de la comunitat és bon stament de

La vella màxima sembla
nou suara

(1917)

La Caixa de Crèdit Comunal hi

rejovenida

en

la

inscripció

l'esforç
posà els cabals; l'arquitecte
per

de

del

pòrtic

de la Casa de la Vila de

tots.

Sr.

Puig Boada,

la ciència i l'amor del

seu

noble ofici: el

poble, l'afany, la voluntat i la constància.
La vila de Pineda, que no arriba a tenir gaire més de dos mil habitants, que sent el goig de posseir unes
Escoles modernes i una joiosa Biblioteca Popular de la Mancomunitat, ha volgut alçar la seva nova Casa de la
Vila en una placeta que dugui simbòlicament el nom de Catalunya. La vila de Pineda ha obert un ample camí.
• • • ****** • • • • • • • • .• • • • • • • •.• • • • • • • • ********
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provincial,
preàmbul d'aquest treball,

La beneficència
el

mateix, de la

LA BENEFICÈNCIA

I

cuidar de

potents pel

obrar

a

dèiem en
més té que
les malalties comuns, dels im
treball i dels infants privats de
com

podem parlar-ne

elogi.

amb

gin

a

província,

fer una beneficència de segon
grau i contribueixen amb el contingent a
remeiar totes aqueixes necessitats que aca

di, vénen

a

d'enumerar.

bem

Afortunadament, de la beneficència pro
vincial, avui de la Mancomunitat, de la que
nosaltres coneixem, de la que es practica
Barcelona

com

de la

família:

a

compte, així
IDiputació. Aquest organisme

mandatari de tots els
dels quals rep
Ajuntaments
el seu contingent, i com que un dels més
importants serveis al seu càrrec és el de
Beneficència, els Municipis, per aquest me
ve

no

MUNICIPAL

s'hi estan executant per

que

EL MUNICIPI

VIDA

LA

DE

són les necessitats a les qual té
que atendre directa i personalment el Mu
nicipi? Ho hero, dit també en el preàmbul

¿Quines

d'aquest treball: les necessitats accidentals,

passatgeres,

auténtics i

ignorats

esperen-ralmoina
piadoses en un
vergonyants la majo

que

i els auxilis de les persones

recó de sostre-mort,
ria, incapaços de sortir al

carrer

en

busca

d'un tros de pa per a ell i els seus allegats,
d'un petit socors que els ajudi a satisfer el

lloguer
davant•

de la mísera habitació que ocupen
del perill d'un im,minent comiat
o per a una medicina amb la qual poder
alleugerar els sofriments cauna m,alaltia,
incurable moltes vegades, i com a tal.. molt

desesperada.
Aquesta cooperació ciutadana

Hem

les malalties

hem pogut veure d'aprop com radministren
i com la seva vida es desenrotlla; exercim

tabliments generals i provincials i ia be
neficència domiciliària. Feina municipal és
de
també la
reprimir la mendicitat i
la vagància, la de caràcter públic, •la

tindria un
valor social incalculable, car no sols s'aca
baria amb el vagabondatge, sinó que •la ca
ritat es faria a,mb tota consciència i es do

surt al carrer i que pot qualificar-se
en un 99 per 100 del seu to
tal.
Abans d'entrar a parlar de rorganit
zació de la Beneficència Municipal, convé

naria la gran batalla al parasitisme de la
mendicitat fomentat per la forma d'assistèn
cia que estem i.,ensurant.
De mica en mica, disciplinant la cari

entretenir-nos un monient en aquest punt,
que és molt important i el primer a resol
dre si es vol anar seriosament a la perfec
ció dels Serveis benèfics d'una ciutat.

tat, aniria

problema de la mendicitat és molt
complexe. En ciutats corn Barcelona, per
exemple, és quasi insoluble, car les circums

tat.

tancies que l'envolten, entre les quals figu
ren la densitat de población, el ser port de
mar i la seva proximitat a la frontera, im

eomençar per tenir que socórrer a 7.391 in
digents. Al cap de deu anys, la població
socorreguda quedava limitada a 2.689. En
tre aquests no n'hi havia cap que na fos

estat en contacte amb la mateixa i
sabem quina és la seva actuació; hem per
tenescut a organismes benèfics provincials i

càrrec

institucions que obren,
d'aqueixa beneficència, i

en

en nom

en
ens

part,
cons

ta la quantia de la seva intervenció econò
mica. En quant als serveis que té assignats
són

degudament

atesos,

gui

dir

puguin

que

no

sense

que aixa vul
millor. La

estar

perfecció en
aconseguint
noves

cia,
des

matèria de beneficència es va
a mida que es van descubrint
necessitats, noves formes d'assistèn

es van
a

creant les institucions destina

recollir-les.

Les Diputacions vénen obligades per la
Llei a cuidar, com dèiem, de les malalties
comuns, i com que per a atendre-les és ne
cessiten Hospitals, la Diputació de Barce
lona que hauria de tenir un Hospital pro
vincial, se serveix del Clínic de la Facultat

aquest objecte, mitjançant
l'entrega anyal de 150,000 ptes., i havent
pagat, ja al crear-se aqueix nosocomi, més
de 400,000 duros pel seu material mòbil.
D'aquí ve que l'Hospital Clínic ompli dues
de Medicina per

funcions altament humanitàries, la de l'en
senyament i la de la beneficència. No aca
ba

aquí

la

seva

acció

hospitalària,

Car

en

ractualitat porta a terme, en combinació
amb els seus executors testamentaris,
el

pensament d'un fill illustre de Mataró, Sr.

Miquel
despedir-se d'aquest

C. s.), qui,
(q.
món va obrir la seva
mà generosa, deixant més de 2.000,000 de
pessetes per a la construcció i manteniment
d'un Hospital per a malaits Crònics o incu
Albà i Andreu

al

a.

rables. Quedarà, en part, amb aquest nou
organisme, resolt un aspecte de la benefi

cència, com hi quedarà també un altre
aspecte importantíssim amb la construcció
de pavellons per a malalts epilèptics, •a càr
rec de la Casa provincial de Caritat i per
compte de la Diputació. Impotents pel tre
ball són tots aqueixos desgraciats; com ho
són, igualment, la majoria dels asilats en
aqueixa Casa i el nombre immens, esferea
dor de pobres bojos distribuïts per tots els
manicomis de Catalunya, els establiments
de més porvenir, com els anomenava el doc
tor R. Pi i Molist, per compte de la Dipu
tació provincial de Barcelona, o més ben
dit per la Mancomunitat.

El tercer servei encomanat

a

la adminis

la conducció als

a
parar molts milers de pessetes a les
maris de gent que té per ofici el demanar
caritat, en detriment, com és natural, i
perjudici del nombrós contingent de pobres

més ruinosa i més

es

que

professional

de

El

primeixen al mateix
rística i

fesomia caracte
pot coniondre

una

singular

no

es

que
altra i que obliga a estudiar-lo i
resoldre'l amb regles i medis d'adaptació

amb cap

local, diferents, per cert, dels que sarien apro
piats a altres cuitats. Que és insoluble ho de
mostra el fracàs de totes les temptatives que
hi ha hagut per a la seva resolució, fracàs
'
degut a gran número de factors, e princi

pal,

legislació espanyola
repressió de la mendicitat
En efecte
ni
1s genarics

la deficiancia de la
la

ordre a

en

professional.
preaeptes de la Llei de Beneficència, ni els
ja més executius manaments de les lleis so
bre vagància i mendiCitat, els uns per man
ca de sanció que castigui el seu incompli

ment i els altres per limitar-se a un sol as

pecte

del problema, són per si sols suficients
arraar el braç dels poders públics
quan de debò volen extirpar la mendicitat
del carrer. 'Precís serà, doncs, pensar eñ
aquesta Llei. Ningú demanarà, en els
temps actuals, el que preceptuaven aque
per

a

lles

antiguas providències

ordenar que

arribaren fins
jats i extrangulats»
a

de

proc's, els

estrangeres que

sense

mendicants

fossin

figura
pel tre

forma na

vàlids

abandonessin la Ciutat
termini de vint-i-quatre hores.
ball que

Però,

no

és indiscutible

rautoritat

de

medis

que

«pen

falta

coeroitius,

en

proveir
amb

el
a

els

a la
vagància mendicant.
Serà la manera d'acabar amb totes aquei
s simulacions legals de la prestació per
sonal, la blasfèmia, la higiene amenaçada,
etc., expedients a, què és forçós recórrer

quals s'imposi

El

privats
practica aquest servei
n'és una demostració palpable l'existencia,
de la Casa de Maternitat j Expòsits, una

per a recollir la bretolada del carrer.
mendicant j el vagabond, pel sol fet de ser
ho, tenen d'ésser recollits i la llei autorit

de les millors i més •ben muntades d'Euro
pa. Més de 500 criaturetes hi troben allí
l'alberg adequat i moltes més, encara, po
dran trobar-hi acolliment una vegada aca

tot,

tració

provincial

de família.

bades que

Com

és el dels infants
es

siguen les grans

obres

d'ampliació

zar-ho. Mes, per això,
la

cooperació

des

es

necessita,

com

en

ciutadans, començant

in
per abstenir-se de fer caritat al primer
mà
en
via
dividu que allarga la
plena
pú
blica, procediment camodo i expeditiu que
permet que d'un cap de Pany a l'altre va

rer

i les

desapareixent el captaire de car
poblacions que tal acord prengues

sin veurien convertit lo que abans eren els
seus paràsits en elements útils a la socie

d'Hamburg va voler aca
l'espectacle dels seus carrers, va

Quan la Ciutat
bar amb

o invàlid pel treball.
I, no obstant,
quedava un captaire al carrer, ni un
esparracat vagant. Els 5,000 mendicants a
qui abans sostenia là Ciutat d'Hamburg
amb les seves almoines inconscients, esta
ven treballant, guanyant-se la vida en be
o

vell

no

nefici

propi

i del comerç

de la gran Ciutat

lliure.
I el mateix va pasar a la Ciutat d'El
b-rfeld. Cinquanta mil habitants comptava
aquella industriosa població el dia que va
acordar reprimir la mendicitat del carrer.
va aecollir uns 4,000 po
Vint anys després, rindustriosa po
blació havia augmentat fins a 77,000 habi
tants, i només tenia que socórrer a 980 ne

Per a començar

bres.

cessitats. ,Què prova això sinó que aquests
milers d'individus, inútils els uns, nocius
els més, quina fam es va tenir que satafer,
de
en un principi, amb el socors ordenat
la caritat, j que després varen lograr viure
del seu
treball, havien vegetat, fins

propi

aleshores, mercès

a

l'almoina i al

pillatge,

amb propi dany seu, amb evident detriment
del poble i de la raça amb rafront de la
societat que el consentia?
Doncs encara hi ha més proves. Londres
soste
va fer un dia 1est.adística dels que
nia la seva caritat.
Va
per la

City,
dels

començar
allí, en plena febre
aquell empori_ del tràfec

i va creure que

negocis,

en

mundial, tantast hi hauria

a

qui

socórrer:

estadística va contestar amb 62 indigents
Va fer després
per cada 1,000 habitants.
la recerca en els barris

pobres, miserables,

semblava natural que s'hi aixo
aquells
del
l'estrema
misèria: l'estadística
plugava
donar
va
de
misèrrim districte
Witecha,pel
on

de 16 indi
per cada 1,000 veïns, la xifra
gents. No pot ésser més palesa la demostra
de
ció de que els que s'acostumen a viure
la lliberalitat del pròxim corren a devorar
la com les mosques •a la mel.
del
La repressió, doncs, de la mendicitat
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carrer, és més que res una

qüestió

de po

licia; rintervenció constant de l'autoritat
la via

en

pobre
vagabond
Pel

pública és el remei més eficaç.
autèntic el socors a domicili, pel

els tallers de readaptació social
si
és
la seva transformació en
possible
per
home útil, i pel captaire d'oflci la persecu
ció continuada. I mentrestant, que els ciu
tadans s'abstinguin, de fer caritat al carrer,

poblacions secundàries
complexitats que té

En

més

o

a

menys la gent es
existeixen

amagatalls que
capitals ni el medi
els

el

problema
Barcelona;
coneix, no hi ha

té les

no

a

les

grans
ambient és tan favora

ble a la mendicitat i vagància professio
nals. És, per tant, •cosa més factible la
formació d'un cens de pobres, amb el co
neixement exacte de les veritables necessi
tats individuals i collectives, el qual ha de
facilitar la tasca •als organismes encarre

gats

de l'assistència

pública.

FRA NCESC PUIG I ALFONSO

DE

LA

VIDA

MUNICIPAL

aquesta p.art

de la R. 0., i ho és, en efecte,
per un doble motiu. En primer lloc, sembla
dividir en dues causes •diferents d'incom
patibilitat la. realment una sala, expres
sada en la frase, o a personas de su
lia

dentro

del cuarto

grcudo,

que

fami
emplea

l'article, avui 106, de la llei municipal.
Aquesta incompatibilitat la referent el le
gislador únicament •a la família, i l'as
senyalament de graus obeeix sols a la ne
cessitat

imperiosa

de limitar la

presumpció
d'interès particular dels regidors, en rela
ció -amb la proximitat del parentiu. Així,
dones, i en la seva interpretació, el concep
te de grau ve subordmat a un altre, al de
família, de manera ,q.ue si un parentiu,
sigui el que es vulgui dintre els graus as
senyalats, s'entén que fa entrar al qui s'hi
troba en el concepte de família del

regidor,

compren a aquest en la prohibició de
rartiele, però no en altre cas. I precisa
ment en aquest. mateix criteri ve
inspirat
el cas de la R. O.

(i

en

això

és•que trobem
incongruència

el segon motiu de la seva
amb la part dispositiva) quan,

LA INTERVENCIÓ DELS PA
RENTS PER AFINITAT EN
ELS ACORDS MUNICIPALS
la

La fórmula empleada per l'article 106 de
vigent llei municipal, reproducció del 101

de l'anterior, en ordenar que siguin secretes
les votations d'acords afectants a
regidors
o a
persones de 1a seva família dintre el

quart grau,

i que

retirin,

•es

demés, du

apoiant-s,-;
en la llei
5.a, titol 7, Partida 4.a, molt en
certan,ient retreta, admet l'existència, entre
un regidor i el seu
sogre, de parentiu sus
ceptible d'ésser causa de nullitat d l'acord.
Aquesta és la doctrina de la primera es
metads, R. 0., en la qual hem cregut con
venient detenir-nos un xic, per marcar ja
el seu

en

anys més
sentencia

contingut l'orientació que molts
tard ha vingut a confirmar-se en
del Tribunal Suprem, inspirada,

servilment potser,

massa

en

aquella,

i

de

rant la discussió i votació els regidors in
teressats, donà lloc de seguida a una sèrie
de dubtes, més o menys justificats, entre els

que més avall haurem de tractar.
Contràriament a la doctrina que acabem
d'exposar, la R. 0. de 8 de març de 1877,
al resoldre recurs sobre un nomenament

quals

de

la

revesteix

especial importància

el de

aplicació als parents per afinitat.
Tingui's en compte la freqüència de l'en
llaç per aquet parentiu entre els habitants
de poblacions de curt veïnat, en les
quals
demés és reduït el nombre de persones se
leccionables per al càrrec de regidor, i es
compendrà com han de sovintejar els casos
seva

d'interpretació
motiu quan

de dit

se

precepte,

tracta de

.quals intervé la Junta

tot,

amb

matèries

Municipal,

doble

en les
i sobre

encara, quan dintre les atribucions d'a
nomenaments de personal,
com són els
metges i veterinaris titulars.
Es natural, doncs, que fos aquesta
qüestió
la primera sotmesa a resolució i la de

quests entren

més abundant

gènea ni tan
de

desitjar.

jurisprudència, no
terminant, però,

tan homo
com fóra

Peures del càrrec

m'han obli
amb alguna detenció, i
com sigu
que entenc de suma utilitat per
a tots els
,secretaris conèixe-la, he consi
derat oportú exposar i .concretar la doc
trina que d'ella resulta, citada amb freqüen
cia però no
prou directament coneguda ni,
a
vegades, rectament interpretada.
La primera, i una de 1s més interes
sants, de les disposicions que en aclariment
del punt de
que es tracta han sigut dic
tades, és la R. O. de 4 octubre de 1876,
resolutória de recurs interposat sobre su
posada infracció de
l'article, llavors 101, de
la Llei
Municipal. Aquesta R. 0., força ben
orientada en el seu contingut, acaba, no

gat

a

estudiar-lo

obstant,

amb

una

part

dispositiva

incon

gruent, declarant que per família té d'en
tendre's la que defineix la llei 6.a, titol 33
de la Partida
7.a, i per graus els de con
sanguinitat. Hem qualificat d'incongruent

metge titular fet en. Junta Municipal
amb intervenció de parenta per afinitat de
l'electe, 'declara que amb arreglo l'article
101 de la llei, degueren sortir de la sessió
els tres dels dits parents que ho eren dintre
el quart grau,
confirmant, però, l'acord
per no alterar l'expressat número de vo

5

cia, constituieX avui la més important de
les fonts de doctrina que examinem. Hem
fet notar ja, que aquesta sentència està evi
dentment inspirada en la R. O. de 4 oc
tubre de 1876, no solament perquè la cita
per a declarar inaplicable al cas que la
de parentiu d'.afinitat, 1 article
106 de la. llei 'municipal, sinó demés en
la consideració que hi afegeix, fundada

motivava,

igualment en un
ció transcrivim:

supòsit, que

no puede ser extensivo
a los mismos
grados de parentesco que el de consangui

que

nidad por la natural y esencial diferencia
que hay entre uno y otro, atendiendo a la
cual las leyes, por lo general, cuando de

íncompatibilidad
distinguen entre
el

guinidad y

entre

parientes
parentesco de

el

de

apizidad,

refiere

se

Com pot veure's pel transcrit, el Tribu
nal Suprem, en a.cceptar la doctrina que so
bre el mateix Punt i en igual sentit establí
la R. O. de 4 octubre de

1976 sobre el cas
la reforça i amplia
anab una consideració molt racion.al d'ana
logia a altres lleis. Sense entretenir-nos a
de

parentiu

d'afinitat,

els textos en aqüest punt aludits, po
dem recordar en ordre especial als muni
cercar

cipis, el de rarticle 27 del Reglament de
2 desembre de 1914, per a raplicació de la
vigent

Ilei de reemplaços, pel qual es pro
hibeix la intervenció en les operacions de
quintes a les persones que, formant part
dels Ajuntaments, estiguin unides per pa
rentiu de consanguinitat fin:s al quart gra.0
o

d'.afinitat fins al segon. Cal observar que
buscada per la Sentencia, en el

ranalogia

que coraentem, no és p,as ben exacta,
doncs precisament rarticle 26 del propi Re
glament citat, en establir les incapacitat& de
cas

les

autoritats, funcionaris

que formin

part

dels

i metges civils
municipis i comissions

quart grau, comprèn

d'elles, s'ocupa de la qüestió d'una manera
indirecta, relacionant-la, no amb l'axticle

però

la

Vigent

llei

vist

fundar-hi cap
el 43 número 4, de
municipal, per a venir a de-,

com a

sense

amb

terminar ,si el parentiu d'.afinitat amb un
contractista de servei municipal dóna lloc
a la incompatibilitat
assenyalada en aquest
darr ,r text; qüestió que resol en sentit ne

gatiu

distinció de consanguinitat o
reforçant, demés, el seu crteri, en
de que es tractaba, per la circums
d'haver sigut ja acabades i rebudes

sense

afinitat,
el

cas

tancia

les obres que foren de càrrec de rinteres
sat. La segona, dictada en recurs en que
s'havia plantejat concretament la validesa
d'assistència i vot d'un vocal associat en
sessió de Junta

municipal,

eludeix en
rigor la qüestió, apellant a detalls de pro
cediment, i en especial a la manca de jus
una

tificació
Resta

en

expedient

del

parentiu allegat.

a examinar la sentència de la Sala
tercera del Tribunal Suprem, de 25 de juny
de 1918, que per la seva modernitat, i ex

tensió

en

el que afecta a l'extrem de referèn

timitando la

por lo que a la afinlidad
tan sólo
al segundo grado.»

tèria dues sentències del Tribunal Conten
5 juny 1899, respec
ciós, de 5 febrer 1898
tivament, ben insignificants una i altra
per diferentes circumstàncies. La primera

que cita

tratan,
consan

íncompatibilidad

mixtes, per

considerant, sinó

continua

«Però en el supuesto de comprender
tam,bién, el precepto del artículo citado a
los parientes afines, habrcí de reconocerse

cals el resultat de .1a votació.
Apart de les dues esmentades Reials Or
dres, hem pogut veure citades sobre la ma

106,

a

a concórre a les sessions rela
tives al servei de reemplaços, quan hi si

guin

interessats

rentiu d'afinitat

-parerits

com

seus

dintre

el

explícitament al pa
al de consanguinitat.

Podria dir-se, doncs, que el precedent és,
en
aquest cas concret, més aviat contrari,

pot tampoc negar-se que de l'ar
abans citat, resulta un precedent
legal d'admissió d'efectes al parentiu d'afi
nitat, i distinció d'abast .amb el de con
sanguinitat, en la mida assenyalada per la
no

ticle 27

sentència.

Igual precedent constituieixen
algunes disposicions dels codis civil i pe
nal, com per exemple les dels articles 681
i 682 del primer i 8, 9, 10, i 580 del segon,
totes elles concedint al parentiu d'afinitat
dintre el segon grau els mateixos efectes
que al de consanguinitat fins al quart.
Resumint finalment lo dit, i .anant a la

aplicació pràctiea, entenem que, mal
les declaracions que isoladament con
siderades podríem veure en contrari dintre
seva

grat

jurisprudència que acabem de comentar,
i atenent més al conjunt i esperit d'ella,
pot tenir-se avui per ben fundada l'opinió
la

que estén al parentiu d'afinitat els efectes
de l'.article 106 de la llei municipal, limi
tant-los al primer i segon grau.
JOAN VINYAS.
Secretari de

l'Ajuntament de Girona
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ha de penetrar al mateix temps que l'aigua,
i la matèria orgànica en suspensió en aques

MUNICIPALS

DEPURACIÓ DE LES AIGÜES DE CLAVEGUERA

tes

aigües ha
perquè

de ser prèviament mineralit
serveixi d'aliment als vege

zada
tals.

En aquesta Revista i per pluma compe
tent en la. matèria s'han tractat els aven

substàncies aptes de servir ensems de suport
,als microbis oxidants.
4. Transformació de

que en l'estat salubre d'una pobla
ció s'obtenien per l'establiment d'una xar
xa de clavegueres que allunyés de la casa
els productes que la vida produeix en el seu

•les matèries

funcionament.

lògica

tatges

en

nitrogenades

dissoltes i fixades

nitrats solubles i les altres matèries no

nitrogenades
Com

a

en

cas

gasos i aigua.
de depuració

particular

bio

natural hi

consisteix
residuals

en

ha Pautodepuració, que
el llençament de les aigües

riu, mar, llac, el qual pri
s'infecta, mes després de cert
temps, unes quinze hores que corresponen
a un

merament
un

0.r!,.
FIG. I. -

Disposició

Mes

no

dels cavallons en la

recorregut

depuració per irri

gació agricola

deu oblidar-se que la ciutat' està

de trenta

quaranta qui

a

puresa primitiva.
En la depu.ració biològica natural propia
ment dita hi juguen paper molt important

lòmetres,

recobra la

seva

per la seva natura
lesa han de fermentar ràpidament, trans
formant-se en un poderós focus d'infecció,

03.001•1•11

que només fos per la descomposició
de la gran quantitat de materia orgànica
que contenen, si demés ideològicament pu
guéssim suposar-les lliures d'elements pa
thgens que l'home desgraciadament pro

desenrotlli

nor

malment, desapareixent la seva virulència
fins a quedar completament inofensives.

Complexe

problema d'obte
nir una bona depuració de les aigües de
claveguera des dels distints punts de vista
tecnics i econòmics que presenta. No obs
tant, el problema és de més fàcil solució
quan menor és la densitat de• la població,
per ser amb •petita quantitat els metres cú
bics

a

i delicat és el

111
FIG. 2. - Esquema de dipòsit per a decantació preliminar
marxa de les aigües en el mateix. En A, les reixes de retenció

d'aquestes espècies microbianes,
potència depurativa del sol
els serveixi de suport. Es convenient
siguin permeables al aire amb profun

i el nombre

major serà la
que

i hores

privats
'

de l'aire, sinó que
I

•

aquest

;

general la composició química de
aigües és constant, ia brutícia
és a vegades molt elevada, impossibilitant
per les dificultats que origina, una com
pleta depuració.
Els procediments més generals i d'apli
cació pràctica en gran escala són: Depura
ció biològica, natural o artificial, i tracta
ment químic. La depuració biològica, natu
ral o artificial, comprèn quatre fases: 1. Se
paració dels elements sòlids no susceptibles
de descomposició (arenes, carbó, matèries
minerals, etc.) ; 2. Eliminació per decanta
ció, precipitació química o per desintegració
microbiana de les matèries orgàniques. 3. Fi
xació de la matèria orgànica dissolta sobre
en

de les

què aquests procediments do
com en el cas d'aigües

resultats,

bons

urbanes amb residus industrials.
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No

les ciutats .importants.
Aventatges i inconvenients d' aquests sis
teines._L'auto depuració natural és econó
a

venen

hi

dilució

grat

nen

.

;

en

ha casos

.-0_

depurar.

que la xar
xa
al separa
tiu o ,al mixte. Aixf mateix és molt conve
nient tenir en compte 1a classe d'indústries
predominants en ,la població, ja que, mal

terians de contacte.
Els procediments químics de depuració
precipiten les matèries •en suspensió i les
substàncies albuminoides coagulables. Hi

que
ditat suficient i ben drenats. La sorra bar
rejada amb argila, és millor que sola.
Els terrenys no s'han de mantenir hores

Al fer un estudi d'aquesta naturalesa no
ha d'oblidar-se el volum d'aigua de que
està dotat cada habitant i el sistema elegit
pel desaigüe, doncs canvia notablement la

d'aquestes aigües segons
pertenexi •al sistema unitari,

que

dos fases les reunim en una sola, tenim els
nomenats llits percoladors que poden ser
intermitents o continus. Quan són comple
tament separats, constitueixen els llits bac

dueix.

es

originen
putrefacció.
aquesta segona fase la de
puració pròpiament dita. A la sortida d'a
quests dipòsits, 1 aigua sense matèria sòli
da passa als_ llits d'oxidació formats, per
espècies

Comença amb

orgànica,. Durant els períodes d'aireació
que segueixen, els microbis es multipliquen
ràpidament i oxiden la matèria orgànica
mercès a l'oxigen que prenen de Paire;
aquí acaba el cicle. L',aigua suri d'aquests
llits lliure de substància que pugui- descom
les
posar-se i definitivament depurada. Si

encara

fermentació

anterior té

el cas

ria

de desaigüe.
Tenim matèries que

seva

installació d'aquesta
Dipòsit de decanta

capes més o menys espesses de cok, rajols,
Deuen alternativament mu
aixafats, etc.
llar-se i airejar-se en tota la massa.
•Durant els períodes en què estan mullats,
les matèries noroses es tenyeixen de matè

punt

que là

una

grandíssima importància per a la més, bona
assimilació de la terra vegetal; fosses sèp
tiques o dipòsits de digestió, en els quals
les

les espècies microbianes que conté la terra
vegetal. Quan més grossa sigui la vitafitat

vegueres. Per poc que reflexionem el raona
ment, ens aconsella de lliurar-nos d'aquest
remanent de la nostra economia que dià
ria-ment les collectores de la xarxa porten

Què s'ha de fer amb aquestes aigües que
els emissaris porten implacablement fora
de la ciutat? Es necessari depurar-les, és a
dir, posar aquestes matèries en tal estat

Sintèticament,

classe es composa de:
ció preliminar, que en

s'efectua la decantació de les matèries or
gàniques i alhora la pululaCió ràpida de

respecte d'aquestes matèries en condicions
.anàlogues en que es trobava la casa ,abans
d'allunyar-les per mitjà de •la xarxa de cla

•al

En la depuració biològica artificial acon
seguim el que fa la naturalesa amb menys
temps, eosent en ella de molt poca o de nulla
influència les variacions atmosfèriques i les
condicions geològiques de la localitat; el
rendiment obtingut, en canvi, és el màxim.

-
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-
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.
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administració,

- A.
Emplaçament, dipòsits,
FIG. 3. - Pla exemàtic d'estació depuradora agrícola per 5000 m.3 d'aigua diaris.
Boca
de les a•gües negres i camí.- D.
etc. - B. Superficie servida per una boca de regar.- C. Conducció principal u'arribada
- G. Acequtes ser
- E. Boca de regatge. - F Conducció secundària d'abastiment i camí.
i
de
de
de seguretat llimpiesa
drenatge.
de drenatge. -J. Sortida
vides per les boques de "regar. - H. Conducció secundària de drenatge.- I. C Plectora principal
- N. Superficie ocupada a la mateixa escala
dels
cavallons.
les aigües depurades.
M. Disposició
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mica, però els seus efectes són lents, en el
cas d'un riu les aigües resten impròpies, en
una gran extensió del seu recorregut, per a

beguda;

les poblacions de les riberes re
totes les influencies nefastes que les
putrefaccions desenrotllades en ell originen,
i si les llancem en l'interior mateix
de
la

ben

la ciutat,

Promig per
Llits

percoladors. .
Llits de contacte. .

Irrtgadd

.

40,530 pts.
63,107 »

.

2455

Habitant
i any

mi3

1`35

pts.

38`00

207

»

»

12`80

065

»

»

3745

295

»

pts.

en culttus segons

la naturalesa dels

terrenys

Mínim de despeses.
Màxim de despeses

.

22,211
65,700

.

passa generalment, tenim el
a tot ús dintre
de,la nostra
A pesar d'aixo és la més
mateixa casa.
usada per fer-se així des de temps; exem
com

impropi

riu

1000

any

per

•

• -.:ei

t,

La

com

València,

•

L-

en

aigües molt diluïdes.
procediment pot infectar

amb més facilitat. La seva gran utilitat
en el conreu de
o
per obtenir

prats

recau

extenses superfícies de mimbreres. El veiem
utilitzat a_ París, Vic sur Cere, etc., apart
de les hortes de València. Els terrenys te

augment

de valor molt considerable;
així a València trobem terrenys d'un valor
de dotze
tretze mil pessetes, mentre que
nen un

,

els de secà amb prou feines en valen
per hectàrea.
Si els comparem des del punt de vis+a
econòmic, trobem que les despeses estan en
relació amb el tipus d'installació escollida.
Usant llits bacterians tenim una economia
d'una tercera part sobre l'empleu •de llits
bacterians
de, contacte a dos contactes.
Pels llits bacterians a doble contacte, .com
preses

totes

les

despeses,

materials

de

construcció, recobriment, canals de disi
bució, etc., arriba a un promig de trenta
cinc pessetes metre quadrat.
Les despeses de primera installació amb
llits percaladors per a una installació tipus
capaç de tractar 5,000 metres cúbics d'ai

- -

FIG. 5. — Llit percolador amb sortidors, Itençant en forma de
vano 5 m 500
d'aigua per hectàrea en 24 hores, a una pressió
mitja de 1,80 m. Disposats en zig-zag i sepalats de 3 a 4 m
— D. Dren de recollida
d'aigües depurades

diaris, que corresponen

a

uns

35,000

habitants,

són de 3350 pessetes per metre
d'aigua
depurar. Si
sigués d'espargiment o irrigació, tindríem
un
promig de 100 pessetes j er metre cúbic
d'aigua a depurar. Pels distints tracta
ments tenim les
següents dades referents a
una
cúbic

població de 30.000 hab'taLts amb una
dotació de 150 litres per habitant i dia d'ai
gua

potable.

es

no poguer
aplicar cap dels
donarà la preferència als bio

•
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FIG. 4. — Llit bacterià amb rajols, turba i calisses.

En el tractament de les aigües brutes per
una part de les despeses és com

irrigació,

pensada pels beneficis

del

conreu

;

aquest

s'ha, calculat que pot elevar-se a 93 pesse
tes hectàrea. Si unes terres realment con
venients poden comprar-se a preu moderat,

el tractament per irrigació és probablement
menys costós que la depuració biològica
artificial, no essent així, la despesa és més
considerable que la
depuració biològica

.artificial;

seran

no

obstant

les

circums

tancies locals les que imposin l'elecció
tre els dos procediments.

en

En reflexionar sobre els aventatges i in
convenients que reuneixen els diferents mit
jans de dppuració, es pot dubtar per escollir

lògics

artificials que presentin el màxim
d'eficàcia amb el mínim de despesa. Mai es
deuran considerar com •a potables les ai
gües així depurades, qualsevol que sigui el

proCediment que s'hagi seguit; aquestes
aigües porten sempre microbis en nombre
més
lles

de

Si calgués servir-se d'e
menys gros.
immediatament o llançar-les en. rius
poc caudal que serveixin per Yalimen•
o

seva purificació bacte
riològica completa, filtre d'arena fina, ozo
no, raigs ultra-violeta, cloro.
La demostració a priori de la suprema

tació, és precisa la

cia d'un sistema sobre els altres és absurd
intentar-la, ja que, com s'ha dit, depèn de

múltiples

circumstàncies les quals unes in
l'econamia i altres en la im

flueixen

MONTEPIU DE FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIó
LOCAL DE CATALUNYA. — La Junta Directiva
tl'.aquest 1VIontepiu, el dia 7 de l'actual,

de la Mutualitat Mancomunal, havent con
fiat al President senyor Castells i al Vocal
senyor Pardo la concreció del parer coinci
dent de tots els reunits.
Atenent els precs de vàries Associacions

més

apropiat.

Distribució en superfIcle per aixetes pulveritzadores

aquest objecte podem
dir que primerament es precís conèixer la
composició química mitja de les aigües a
depurar. Els procediments químics tindran
aplicació parcial o exclusiva quan les ai
gües, grases o alcalines, en gran proporció
entorpeixin l'acció microbiana. L'agrícola
només serà aplicable en el cas de disposar
de grans terrenys en els voltants per no
obligar al sol .conreuat a quantitats d'aigua
el

A

s'entrevistà amb el Sr. Conseller
tica social de la Mancomunitat, Sr.

gua

anteriors,

evitar la saturació.

///

A ve

la ca
gades aquest
pa d'aigua subterrània i encara que aques
ta sigut protegida, la prudencia obliga a
prohibir tot cultiu de llegums o fruits que
hagin de menjar-se crus; empleat amb
pastures, s'observa que la llet es descom.po
sa

de

1,

convenientment drenades j vigilades,
espais a condició de no es

sobre grans
tendre més que
o

a

cas

IlkLlLll

menys regular; dóna excellents resultats en
superfícies reduïdes permeables i homogè

nies,

per

En el

natural d'anfic

ho veiem en les hortes de

terrenys de cultiu un resultat q-uí
mic satisfactori, malgrat que des del punt
de vista bactereológic la depuració és molt
dóna

regatge

...J.4íoSàisi.

)i102.• •

tranger, Lió,
ús,

are

io

Barcelona les llença al mar,
Girona
l'Onyar, Badalona també al mar, i a l'es

Nàpols.
depuració biològica

terreny

nós no cultivable; de tots modos convé so
lubilitzar les aigües abans de donar-les al

v=,

ple:
a

capaces de matar el conreu; serà aventat

jós sobre regatge intensiu •al

de

Polí

Santiago

de Riba, canviant-se idees encaminades a
la plasmació de l'acord de creació de la
Mutualitat de Secretaris i de Funcionaris

municipals, i es parlà de tots els altres as
pectes del problema de/ Seore,tariat, tant
els que afecten al present com al futur d'a
q-uests funcionaris públics. Sembla que la
primera Corporació de Dret públic a Ca

talunya,

proposa desenrotllar un pla
francament estatu,al, en quant ho permetin
les seves atribucions i possibilitats.
es

Reunida

després

la

Junta, ultra altres

acords de tràmit, fixà la data per a la ce
lebració de l'Assemblea general ordinària
el mes de

juliol

de l'orientació

a

properg i comença

l'estudi

atesa la

creació

seguir,

en

possibilitat

absoluta del seu empleu. Sen
el coneixement exacte de la localitat no
podrà intentar-se demostrar la convenièn
cia en l'adopció d'un determinat mètode.
se

•

ROBERT OMS

GRACIA

Arquitecte

Barcelona,

març

1923.

de Secretaris, es deliberà respecte la con
veniència de assistir o no al Congrés Na

cional, qual celebració s'anúncia pròxima
ment a Madrid, i en vista de l'oriertació
que pren el problema a Catalunya i de que
no

existeix unitat de criteri entre

verse8

organitzacions

les di

Iprofessionals direc

tores del Secretariat de la resta

d'Espanya,

reconeixent la bona intenció de totes, s'a
cordà gestionar llur acord, per tal de que
es celebri un
sol acte, ajornant tota reso

lució respecte 1a.s,stencia del
fins

a

nes,

prenguin acords semblants.

1VIontepiu,

coneixer el resultat de la gestió,
aconsellar a les altres Associacions catala
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CAIXA DE CRÈDIT COMUNAL DE LA
MANCOMUNITAT DE
Per, a estudiar i divulgar l'origen i obra
d'aquesta Institució, la única creditícia i

de les més cabdals i de vida honorable de
la Mancomunitat rectora, deurfem escriure
tocar els
o bé disquisicions,

generalitats

CATALUNYA

amb unànim elogi •a una enquesta
de que fou objecte l'obra LActuCió de /a
Caixa cle Crèditt Camtinal ; quan atrets per
els aventatges de les seves operacions i per
a beneficiar millor llurs interessos, Munici

pondre

macions, i fins el Govern centralista llibc,ra,
les contractacions de la Caixa dels imi,us
tos fiscals d'utilitats i drets reials.
La Caixa prestadora vol que les anua
litats que fixa no agotin els ingressos dels

Pressupostos municipals, ni per elles deixin
dacomplir-se obligacions necessàries; exi
geix, naturalment, les garanties socials de
la capacitat contributiva, econòmica i de
crèdit disponibles dels municipis, ço que re
presenta la seva política patrimonial, però
fa gran esment de que les millors garanties
siguin la situació estable de les finances

municials i la ordenada i honrada admi
nistració.
La Caixa, a l'obrir una era creditícia als
de Catalunya, Com a únic Institut

pobles

de crèdit

municipal,

té l'ideal, demés, d'una

institució tutelar, puix desitja que quan el
Municipi deu haver amortitzat l'empréstit

corresponent, hagi

doblat al menys son pa
trimoni actual; per això també explica la
necessitat d'acumular en aquella riqUesa
part de les deus tributàries i la funció tu
telar l'estén als Ajuntaments quan els Po
afers municipals
raports, palesen la
de comp
manera de corregir irregularitats
tes i presupostos, amb la qual cosa s'acen
segueixen ordenacions administratives.
La Caixa Comunal presta als Ajuntaments
i Sindicats agrícoles de Catalunya capital

nents, persones
i de finances,

expertes
n

en

llurs

efectiu.
Els prestataris tenen la facultat
de reemborsar anticipadament tot o part
del capital nominal degut, sense exigir
cap tant per cent en concepte d'indemnitza
ció del capital que s'amortitza, per raó de

perjudicis.
FIGUERAS.

Amb cabals deixats per la Caixa de Crè
dit s'han construYt vuit Escoles públiques,
cinc Cases comunals i cinc escorxadors,

Empedrat

clavegueres, un cementiri, serveis
•complets
portades d'aigfies, s'han rea
xarxes

conceptes

fonamentals

del

crèdit

de la

banca; caldria recordar la fe i l'entusias
me amb qè fou creada, obira,nt arrencar
deu a la fortuna pública de Catalunya.
Poter fóra precís assabentar que son fo
nament es troba en la raó de que un poble
petit, que té una quantitat de patrimoni,
una

pis d'una gran importància econòmica han
prescindit dels emprèstils locals o dels oferts
pels banquers o quan, com ens dlue,1 els
els pobles a l'acudir a la Caixa
Crèdit deixen al marge les lluites?olí
tiques i adopten llurs acords sense un vot
en contra, ni formulant-se posteriors recia

Ponents,
de

de

de

litzat altres obres i millores de caràctér ur
bà, cultural i benèfic, amb empedrats i ober
tures de places i carrers, compres de ter
renys i edificis, construccions per
d aigües, fonts públiques, etc.
La

blic.

apuntar perquè

individuarnent

compte
petit Municipi, l'aparell, el mecanisme i
el profit d'un emprèstit, que, abans de fun
cionar la Caixa de Crèdit Comunal, única
ment podien aixecar Ajuntaments de forta*
potencialitat econòmica.
Ens plauria, en fi, dir quelcom, si bé
amb més calor que sapiència, que la nos
trada i gloriosa institució té en el món la
sola companyia de la Societat de Crèdit
Comunal belga i ço que fan alguns governs
provincials del Japó en pro del crèdit local.
crear

i utilitzar per son

al

la Mancomunitat li havia d'ésser reser
com tants altres
afers, la fundació

A

vada,

d'.aquesta

exemplaritat.
pràctic d'aquesta REVISTA

meritíssima

El caràcter

DE

limita copsar dades
per a espargir-les i dir als lectors la trans
cendència de la Caixa de Crèdit, de més
relleu quan la seva acció l'enlairen els ma
LA

VIDA MUNICIPAL

teixos

pobles

ens

i entitats

contractants al

res

dipòsits

Caixa Comunal estableix les anuall

pot gaudir del crèdit real assegurat sobre
aquesta valor de béns patrimonials j que
essent el Municipi
persona
jurídica per
tants títols naturals, legals j històrics de
proclamada justificació, mereix, com a re
presentatiu de la collectivitat, la més per
fecta i perdurable, crear el seu Deute pú
Voldríem
li és difícil

a

SÚRIA. —Escoles públiques
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tats fixes i amortitzacions

a llargs termes;
determinades circumstàncies,
i si el deutor veu augmentada la seva ca
pacitat econòmica, l'ampliació del préstec

concedeix

en

primitiu; la tramitació i
pedients els aconiet Sense

control dels

ex

posar-hi dificul
tats burocràtiques, prestant-se en tot mo
ment a aclarir dubtes i, en una paraula,

complint-se les condicions signades en es
criptura pública, no pot obligar al paga
ment o reembors anticipat del capital.

La Caixa, durant la seva esplendorosa
actuació, úncament tingué que procedir per
la via

d'arremi

contra

un

Ajuntament

mo

al

poc temps d'estar intervingut
solventà son deute.
Aquesta consideració
demostra la cura amb que es concedeixen
crèdits i la regularitat i regisme en les re

rós, que

lacions d'ambdues parts contractants.
S'han acollit als •aventatges econòmics
de la Caixa de Crèdit vint-i-sis municipis i
Sindcats agrícoles. Actualment té pen
dents de signatura sis préstecs, quin import
total és de 927,000 pessetes.
Ella, que és una glòria positiva de la
nou

Catalunya, .amb funció
delegada i autònoma de l'entitat cabdal,
està governada per dos Comitès nomenats
Directiu i Administratiu, dels quals n'és
President l'Illtre. Sr. Josep Puig i Cadafalch.
Mancomunitat de

Quan• els Comitès han acordat la

conces

préstec, per a entregar el capital
efectiu que sigui, la Caixa colloca en Borsa
títols de llur emprèstit especial de 500 pes
setes nominals cada un, venuts al tipus de
sió d'un

LLEYDA. — Grup escolar

cotització en el mercat,
coneguda l'amor
tització en el nombre d'anys que consenti la

potencialitat econthnica o el pressupost de
l'Ajuntament peticionari, es determina l'a
nualitat, sempre fixa, comprensiva de l'in
terès i del

capital

anys de durada de

nominal dividit

en

els

l'eraprèstit.

r

11.1.
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Per tal de

conèixer

la

viabilitat d'un

préstec i abans
d'empendre la formació del
respectiu expedient i en començar la pri
mera gestió, és sempre convenient. que el
Municipi indiqui a la Caixa, ultra el capi
tal que pensa sollicitar i temps a amortit
zar-lo, si l'obra o servei són reproductius
O no i el terme mig del pressupost veritat
d'ingressos durant l'últim ,quinqueni. Lla
vors es fa un* càlcul aproximat del cost de
l'operació, se senyala l'anualitat en prin
cipi j l'Ajuntament, coneixent les esmenta
des dades i les condicions amb què la Caixa
de Crèdit contracta, a quin efecte li remet
la seva Reglamentació, s'entra ja en les
formalitzacions de l'expedient.
Permesa que ens sigui la precedent i lleu
gera explicació de ço que és i significa la
Caixa Comunal, agraint-ho a la REVISTA DE
LA VIDA MUNICIPAL,
que publica, demés,
unes fotografies en petita mostra de lo molt
que ve fent la Caixa en benefici dels patri
monis locals de Catalunya, prometem en
el número vinent ressenyar de faisó la més
clara i pràctica possible, ço que ha de fer

1.1

Municipi per a aconseguir un préstec
de la Caixa de Crèdit, els documents que es
necessiten, posant també l'exemple d'un cas

•un

pràctic,

per tal de que
realitzacions.

el

guiatge

meni

a

FRANCESC NEL-LO
Advocat-Direétor de la Caixa
de

CrèdR

Comunal de

la

Mancomunitat de Catalunya

Catalunya

ridícul, l'esmenarem quan els cata
lans voldrem, ja que moltes coses que desit
gem, no les tenim, perquè no ens les havem

poder central

es
trobarien pocs països com
aquí Catalunya, on la llengua-mare sigui
tant postergada com en realitat ho és en
aquest tros de terra beneïda, en que els

sabem
preses; doncs les demanem quan
ens
les
donaran
j
altra
que, per
part,
que no
de demanar-les ni de
no hi ha necessitat
que ens les donguin. L'oficialitat de fet de
nostra llengua n'és una. L'ús general de la

la que- nosaltres,
rar-la

seus fills no ens donem

mateixa, per

que fem

de

OPIN1ONS DELS SECRETARIS
OFICIALITZACIÓ DEL

CATALik

Potser

compte del ridícul
usant-ne entre nosaltres, una al
tra, que no és la pròpia, per més rica, for
mosa i digna de consideració
que sigui. I

aquest

totes o la immensa majoria
oficials de la regió, bas

corporacions
a

dirigir-nos

ler-nos

a

o

bé

a

altres de

la terra catalana, havem de va
•
de la llengua castellana (que és
el

inter-regional),

poble,

podrlem decla

és molt del cas i po
que entre nosaltres ma

sat en raó; però
teixos i fins en les relacions oficials de uns
Municipis amb altres Municipis, ens val
un llenguatge que no és el nostre
propi llenguatge, és sencillarnent quixotesc

guem de

i ridícul en gran manera.

taria.

Que per

fora de

a

dependències

del

Si demanem la declaració d'oflcialitat del

DE

REVISTA

8

ens diran
que ho fem per a inju
el Castellà, i fins si convé ens titlla
ran de
mals espanyols, perquè diran que
volem transposar a segon terme la formosa
llengua de Miquel de Cervantes, de Sta. Te-

Català,
riar

de Jesús i de Frai Lluís de Granada,
sense volguer sapiguer res de la veneració
i respecte que
tan bell idioma ens me
Si l'ús general pel poble és la consagra
ció més solemne de les coses ,per què sen
se moure cap soroll, sense fer cap ostenta
ció que pugui interpretar-se com a menys
preu de la llengua castellana, qual cultura,
entenc, debem procurat, ¿per què, repetim,
no es convenen tots els Municipis, si volen
fins tàcitament,

fer ús de

a

l'idioma català

sempre que
dirigeixin altres Municipis
o
bé a Corporacions de la terra cata
es

a

lana?

precisament acaba de passar una
temporada en que els Ajuntaments, amb
motiu de les operacions de reclutament,
han tingut de canviar-se mútuament infi
Ara

sens

dubte han

majoria per
castellà, podent

lo menys,
molt bé,

nitat de comunicacions que

estat,

la

immensa

redactades

en

sense caure en cap sanció, ésser-ho' en ca
talà. ¿Per què no es fa? ,Per què no sha
fet?
n'hauria protestat?
Nosaltres no som pas tant exigents que

arribem
negar el dret de fer-ho en cas
tellà a qui vulgui, o no sàpiga fer-ho en
a

però entenem també que estaran
són perfecte dret tots aquells que
guin valer-se de la llengua-mare, ja que
aquesta és la primera a la que dediquem
català;

en

tots nostres amors, doncs és 1.a que usem
en les intimitats de la vida; és la que ens
recorda les carícies i moxaines que nostra
bona mare ens feia allà en el bressol de

infantesa;

és la que fem servir per.
Déu nostres lloances i per
a i-rnpetrar el remei de l'Altíssim en totes
nostres necessitats ; •en fi, és la que verita
nostra
a

enlairar

a

Si nosaltres
blement és nostra parla.
ens enamorem de lo nostre, del que es tant
nostre com el llenguatge que havem ma
no

mat amb la llet de nostres mares, si nos
altres no fem honor a la nostra parla, que
forma part de nostra mateixa espirituali

1,E1s qui
creguessiu pas. Si la
guessin desconeguda no l'hagueren
tat, •n'hi farà?
neixen? No

la

no

ho

co

ha

pas
divinitttada i enlairada tant com ho feren
En Verdaguer, En Maragall, En 1Vlorgades,
En Guimerà i tants altres esperits privi
que s'han fet grans i rodejat de

legiats

immortal

glòria

amb la melodiosa

cadèn

cia de nostra formosa llengua catalana.
Per l'amor a la terra que ens ha vist
nèixer, per esperit de patriotisme, més que

esperit polític,

entenem que és un sa
grat deure de tots els fills de Catalunya, el
parlar i escriure en català sens avergo
gens, en totes les oportunitats
per

nyir-nos-ens
i

raons molt po
aconsellin el con

ocasions, sempre i quan

deroses i
trari.
En
hi

prudencials

no

MES

molt

Junta

els

funcionaris

•

modests

municipals.

Procurem

se'n donaran exem.ples.

seguir

(art. 33) ; 3.er Establiment i creació
(art. 31) ; 4.szt Determinació de les
espècies subjectes a l'impost de consums
cipals
'

darbitris

Municipal

pels pocs

exposat

el critert

Seguint

en

el

ante

mes

a l'integral estudi de la Junta Mu
correspon estudiar el
Funcionament.—La norma general, se

rior, per

nicipal
gons•

l'article

Municipal,

la llei

110 de

les regles que

senyalen

és

anteriors
articles, referent a les actes i sessions de
l'Ajuntament, són aplicables a la Junta Mu
que,

nicipal.

Amb

els

tot, existeixen algunes

mo

JoSEP CASTELLS
Llicenciat i
de

Secretari

l'Ajuntament de Torelló

Ajuntaments

que

encara

conser

aquest impost (art. 139).
b) Consignades en altres lleis i disposi
cions: 1.er Emissió d'emprèstits municipals
quan en garantia no es donen béns immo
bles i en general patrimoni de l'Ajunta
ment. Quan en garantia es donen aquesta
classe de béns, la Junta Municipal aprova
l'emprèstit, però en definitiva qui atorga

ven

l'aprov,ació és el Ministeri de la Governació.

dalitats que convé molt tenir en compte.
La primera d'elles és la relativa al ca
ràcter de les sessions. Referent a aquest

2." Suplements de crèdit i crèdits extraor
dinaris en substitució de les antigues trans

particular,

està disposat que totes elles te
nen el caràcter d'extraordinàries i, en sa
conseqüència, per a llur validesa deuran

24 gener 1923) ; 3.er Liquidacions de béns de
propis i tota classe de crèdits amb l'Estat.

ésser convocades en la forma que determina
l'article 102 de la llei Municipal. Han fet

teix

aquestes

ment,

declaració de caràcter extraordi
nari de les sessions les reials ordres de 14
de febrer, (Gaceta del 13 de març) i 23 d'oc
tubre de 1880 (Gaceta del 27), com també la
sentència de 8 de febrer de 1907.
En quant a les segones convocatòries, pel
cas de no haver-se reunit suficient número
en les de primera, hi ha que estar al que

Municipal
pressupostos, o

disposa l'art. 149 de la llei

rela

tiu

siga

la discussió dels
dita convocatòria

a

que

es

faci per vuit dies
ha sigut interpre

després. Aquest precepte
tat, o millor completat per
T. S. de 6 de

la sentència del

ferències de crèdit

(RR.

00. 19 abril 1922 i

(Llei

2 març 1917 i art. 4 R. D. 3 març ma
4.art Formació de la relació de
contribuents de la part real del Reparti

any);

segons R. D. 11 setembre de 1818, i
dsignació de vocals nats; i 5.è Nomenament
de metges, farmacèutics i veterinaris titu
lars. (Els respectius Reglaments orgànics
d'aquests serveis.)
No
consignades en cap disposició:
1.er Sanció dels acords municipals que afec
ten a més d'un pressupost, siga com ingrés,
siga com a despesa; 2." Sanció dels acords
municipals que representen una despesa i
que per garantir llur efectivitat ajornada,
deu con,signar-se en el próxim pressupost
ordinari

o

en un

d'extrordinari.

qual declara
que aquest termini de segona convocatòria
és també d'observància quan la Junta Muni
cipal es reuneix de nou per a corregir les

Recursos.—La classificació en aquest cas
deu ésser entre acords relatius a la reno
vació de la Junta Municipal i acords que

infraccions que en el pressupost senyala el
Governador en ús de la facultat que li con
cedeix l'art. 150 de la llei Municipal, la R. O.
Circular de 31 de juliol de 1901 i el R. D.

cions.

juny de 1917, la

de 15 de novembre de 1909.
Altra important aclaració relativa al fun
cionament de la Junta, és la determinada
per la sentència de 5 de juny de 1899, segons

qual si bé per
sari
l'assistència
la

a

pendre
majoria

acord és

de

neces

absoluta,

aquesta majoria es forma indistintament
regidors i vocals, no essent per tant
necessària majoria parcial absoluta de cada
un d'aquests dos grups de components.
La presidència de la• Junta correspon a
l'Alcalde amb la única excepció de la sessió
amb

dedicada
dongui la
els

a

la discussió

comptes municipals,

cepte de l'art. 162 de
ésser

del dictamen que
d'estudiar
la qual, segons pre

'Comissió encarregada

presidida

Municipal, deu
vocal de la mateixa.

la llei

un

per
per tant que l'elimina,cíó •de la
presidència no és sols de l'Alcalde sinó que
Entenem

també de tots els regidors, ja que en aquesta
sessió els vocals actuen com a fiscalitzadors

regidors.

Amb tot, ha declarat una R. O. de 5 de
maig de 1892 (Gaceta del 11) que si la Jun
ta no exercita el dret d'elegir president ac
ceptant la de l'Alcalde, això no pot ésser
motiu per a invalidar els acords presos.
Atribucions de • la Junta.—Per son origen
poden classificar-se •en la següent forma:

los.

JUNY

DE

AJUNTAMENTS

dels
obra, podem fer
Secretaris i altres
¿Ho farem? Ja

aquesta grandiosa

MUNICIPAL

QUE LA LEGISLACIÓ IMPOSA

DEURES

resa

reix.

VIDA

LA

a) Consignades en la llei Municipal:
Aprovació dels pressupostos (art. 31) ;
2." Revisió i censura dels comptes muni
1.er

adopti

la mateixa

en

l'exercici de llurs fun

En quant als primers, cal recordar que
for
segons l'art. 67 de la llei Municipal,
mades que siguin les seccions per a la for
mació, pot interposar-se recurs davant de la

Diputació dins un• termini igual de vuit
dies, els quals entenem que han d'ésser hà
bils, ja que

en

lo

deu entendre's així,

administratiu sempre

no ésser que expres
sament es disposi •el contrari.
Punt interessantíssim és el relatiu a si
la Diputació deu ésser
aquesta apellació
contra
la
directament
publicació de les llis

te s

sense

tame'nt

o

a

provocar un nou acord de l'Ajun
bé si cal ab,an,s seguir aquest trà

mit.
Si ens atenem al text de la llei Municipal,
és evident que la reclamació és directa a
la Diputació. Però existeix un precedent le

gal que

ha

vingut

a

crear una

pràctica

con

tra la llei. Es aquest el Reglament d'Ar
bitris de 20 d'abril de 1870, ja indicat, en
re
son art. 12, el qual declara que aquestes
clamacions s'allegaran davant l'Alcalde,
es
que passats els vuit dies d'informació
reunirà l'Ajuntament per a resoldre-les to
tes i que al dia següent d'adoptats, es co
T,ambé diu aquest
municaran els acords.

modifi
que si l'acord recaigut
qués la formació, de les seccions o el senya
una
lament dels associats, tindrà que fer-se

Reglament

publicació.
Aquest precedent

nova

en

ha creat un costum
el sentit de que abans d'anar a la IDtiputa
re
ció s'interposi una mena de recurs de

posició

davant de

l'Ajuntament, quina

cos

REVISTA

jurídica és ja tan arrelada, que fa de
anar contra d'ella.
aconsellar
Mal
El fall de la Diputació, segons declara el
R. D. de 15 de novembre de 1909 en son
art. 9, acaba la via governativa. Punt dis
tum

i contra la resolució de la
hi cap el recurs contenciós. Diu
una R• O. de 14 de febrer de 1889 (Gaceta
del 16) que no, admetent tan soLs el recurs

LA

VIDA

MUNICIPAL

Altra sentència interessant és la de 28
de novembre de 1914, la qual declara que
quan en una matèria l'Ajuntament sols re
sol interinament i que la resolució defini
tiva correspon a la Junta Municipal, el re

cutible és el de

curs

Diputació

Junta.

responsabilitat

DE

deu

Recompte

anar

contra

l'acord

d'aquesta

pels motius que les lleis determinin,
precepte certament molt imprecís. Si es té
en

ments.

els

en

ca

sos i

compte aquesta R. O. i un criteri d'ana
logia amb la renovació dels Ajuntaments
segons el qual, per ésser assumptes d'or
dre polític i de facultat discrecional, són
exclosos

de

la

via

és

contenciosa,

evi

dent que no cap aquest recurs contenciós.
Però si es té en compte que el figurar en
les seccions de contribuents és un dret que
aquests tenen préviament establert per la
llei

en

pecte,

al menys en aquest
és indubtable la procedència de
son

favor,

as

la

via contenciosa.
Els falls de la Diputació han d'ésser dic
tats en els quinze dies, i l'acord té caràc
ter executiu per dos exercicis.
Difinitives les seccions, procedeix el sor
teig de vocals, i segons l'art. 69, celebrat
que
en

siga, l'Ajuntament
terme de vuit

admeterà i resoldrà

dies les

excuses

i

oposi

cions.
La

relativa als recursos que cap
contra el sorteig, es presenta

isegüent forma:
acords de l'Ajuntament
la

de vocals són

Els

,Tots els actes

i

sorteig
priffier, a l'Ajun
la Diputació? En

relatius al

recurribles,

tament i, en apellació,
tenem que no.

a

que fan referència

les

a

i

excuses

oposicions, evidentment que sí però tots
aquells altres que són de índole diferenta
i que contenen infracció de llei, entenem que
recurs procedent és el
d'alçada, segons
l'article 171 de la llei Municipal.
No diu la llei Municipal dins quin termini
han d'ésser interposats els escrits d'excusa

el

i els

mitjansant la imposició d'un -recàrrec d'un
%. La vigent llei de 26 de juliol de 1922,
refermant-se en aquest criteri de penalitat,
ha disposat que tota la riquesa territorial
50

sotmesa al règim del Catastre
del Registre) i els cupus a
ella corresponents tindran un augment o
recàrrec del 25 %, amb qual disposició havem
no

(Comprovació

de creure •aniran desapareixent els •antics
Amillaraments i formacions anyals d'Apèn
dix, per a anar a la definitiva implantació
sistema de Registres fiscals.
Mes en tant aixà no siga, cal atendre's
al R. D. de 4 d'abril de 1919, el qual dis
posa que en el mes de juliol es formi l'Apèn
del

nou

dix anyal de l'Amillarament.

qüestió

interposar
en

La llei de Pressupostos de 29 d'abril de
1920 ja va esperonà als Ajuntaments per a
la formació dels Registres fiscals d'urbana,

rústica

d'oposició als nomenats,
ho diu tampoc el Reglament d'Arbitris
l'any 1870. La pràctica ha imposat el
recursos

ni
de

de
vuit dies.
El fall de la Diputació, segons el mateix
article 9 del R. D. de 15 novembre de 1909,
acaba la via governativa i, per tant, es pre
senta la discussió de si es pot anar a la con

tenciosa. Si la

negativa a una excusa o la
anullació d'un nomenament per reclamació
agena, vulneren un dret en favor d'un vo
cal elegit, és evident
que pot acudir-se a
la via contenciosa, però en cas contrari, no.
Si la reclamació per ésser de classe dife
rent de la dita es formula en via d'alçada,
la índole de la matèria
ja indicarà si el
fall del Governador acaba o no la via ad

ministrativa i, per tant, si cal
tenciosa.
Per

anar a

la

con

d'aquesta matèria
quins són els re
cursos que cap interposar contra els acords
de la Junta
Municipal dictats en l'exercici
a

acabar l'estudi

manca sols

determinar

de les seves funcions. Direm referent .a
aquest punt, que també la índole de l'a
cord, o millor dit, de la matèria objecte de

l'acord,
rò

nyalat

seguir;.pe
no tingui se
procedent serà

determinarà el recurs
quan aquesta matèria,

un recurs

el• d'alçada,
nicipal.
Suprem

especial,

el

a

segons article 171 de la llei Mu
Així ho confirma la sentencia del
de 5 de febrer de 1908.

anyals

ran

a

l'apèndix

formar-se,

com

de l'Amillararnent que deu
havem dit, en el mes de ju

liol.
i farmacèutics titulars

de juny i desem
del que disposa l'article
20 del Reglament de 14 de juny de 1891, i
en els últims dies dels indicats
mesos, els
Alcaldes comunicaran al Governador els
noms dels facultatius titulars que tinguin,
Cada any

bre,

en

els

mesos

compliment

en

i la data del nomenament.

Vacunació
En el

mes

de

anterior vàrem recordar
•a la vacunació semes

procedir

tral.

Complert

aquest servei, i, per tant, en el
de juny, deuen omplir-se els estats que
per a cada província ja indica la lunta de
Sanitat, indicatius de les vacunacions fe
tes. Les dades han d'ésser tretes del llibre

mes

Registre de Vacunació, que no
de portarIkels Secretaris.
El no compliment d'aquest

deuen deixar
servei és un

dels que més motiva amonestacions als Al
caldes i Secretaris per part del Govern Ci
vil.

que
aquests Apèndixs
figurar-hi les alteracions del
bestiar subjecte al pagament de la contri
bució territorial, cal• realitzar aquesta ope
•
ració en el mes de juny.
Formats els registres fiscals de rústica,
mai mes deurà fer-se aquesta operació ana
crònica. Aixi ve disposat per l'article 40 de

Tota vegada

primers cognoms. Aquesta còpia serà tor
nada a la Junta pericial després d'aprovar
el recompte, els resultats del qual es porta

Metges

de ramaderia

Constitueix .-àquesta operació una rèmora
deguda a la no formació dels Registres de
rústica i pecuària per part dels Ajunta

extraordinari de

9

en

han de

Cobraments i pagaments
En el

mes

de juny deu fer-se l'ingrés de la
al Tresor per part d'a

quota de Consums
quells Ajuntaments
guin suprimit.

que

F.

la llei de 23 de març de 1906 i també per
reials ordres de 13 de gener i 16 d'octubre
de 1908.

encara no

SANS

I

el

tin

BUIGAS.

Prof. a l'Escola d'Administració

Per al compliment d'aquest servei deu
estar-se a l'article 56 del Reglament de 30

1885, regles tercera i vuitena.
disposició, en el recompte
deuen incloure's tots els ramats, bestiars
en general, i vespers que orainariament si
guin en el terme municipal.
Es d'importància recordar, pel que fa
referència
les cries, que en els dos pri
mers anys de llur naixement en les espècies
vacuna i cavallina no tributen els fruits,
igual que pel primer any en el llaner i ca
de setembre de

Segons

aquesta

Aquests

brit.

fruits mai

seran

recompte de ramaderia.
L'aprovació del recompte i

incluïts

en

el

de les altes i

baixes correspon a l'Administració de Con
tribucions. Així, ho disposen •els articles 11
i 28 del Reglament de 13 d'octubre de 1903
R. D. de 29 de desembre de 1910. Els falls
l'Administració

de

apdlables davant
termini de quinze dies.
són

del Delegat en el
ho disposa l'art.

56 de l'indicat Re
glament i la R. O. de 18 de març de 1904.
La Junta pericial, en compliment d'aquest
servei de recompte de ramaderia, pot acor

Així

baixes. Aquestes sols pot
declarar-les l'Administració de Contribu
cions i sempre a instància de part interes
altes més

dar

no

sada. L'expedient •es tramita en la forma
que indica l'art. 56, regla 9 del Reglament
de

1885 ja esmentat.

L'expedient complert

serà remès

a

ministració de Contribucions, acompanyat
d'una relació en la qual hi constaran tots
els

o usufructuaris de riquesa, sub
la tribució, per ordre alfabètic dels

amos

jecte

a

CENS ELECTORAL
Rectificació del Cens: Les llistes definitives

Remeses a la• Junta Provincial del Cens
les llistes electorals amb les reclamacions
formulades d'inclusió i d'exclusió de les ma
teixes en els districtes i seccions que

s'han

de detallar, per la Junta Municipal del Cens,
així com els informes que respecte a cada

reclamació

hagi

donat la Junta

municipal;

i enviades així

mateix per tot el dia 7 de
maig al cap provincial d'Estadística les
llistes d'inclusions i exclusions sobre les que
no s'hagi formulat reclamació de cap mena,
les Juntes
actuació

en

municipals
l'expedient

han acabat la
de rectificació

seva

anyal

de llistes, fins que els siguin retornades les
noves Ilistes amb el caràcter de definitives.
I encara que
de seguida,

temps

aquesta

remissió pot començar
que a la mateixa hi ha
fins el dia 1.r de setembre, no és fre
com

qüent que la remissió comenci en el mes de
juny; i per aquest motiu ajornem per al
número d'aquesta Revista de juliol o agost
el tractar de les operacions que s'han de

portar

a cap per la Junta Municipal del
Cens electoral quan per la mateixa siguin
rebudes les llistes definitives.

DISPOSICIONS

LEGALS

D'APLICACIÓ

—R. D. de 21 de febrer de 1910

(article 21).

R E V ISTA
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Registre civil.—Visita.semestral de inspecció

Registre Civil

de

17 de juny de 1870 encarrega als Presidents
dels Tribunals de Districte el fer una visita

d'inspecció cada sis mesos als llibres del Re
gistre Civil de tot el Districte judicial, visita
que avui ve encarregada als Jutges de 1.a
instància.

sigui, d'una banda, que la dita
disposició legal permet delegar per a dites
visites d'inspecció a qualsevol funcionari de
Però

com

l'ordre judicial o al Ministeri Fiscal; i, d'al
tra banda, en els districtes rurals on el
nombre de
des

Registres Civils arriba de vega
quaranta l'cinquanta, aquesta

trenta,

a

feina és materialment impossible que la por
tin a cap els Jutges de 1.a instànciai'd'aqui
que aquestes visites semestrals d'inspecció

quedin

de fet

LA

VIDA

MUNIC IPAL

El delegat remetrà al Jutge de 1.a instàn
cia l'acta de visita que acabem d'indicar, en
el termini de tres dies en que la visita hagi

JUTJAT MUNICIPAL
L'article 41 de la llei del

DE

delegades permanentment (i

sempre que raons especials no aconsellin el
contrari) als Fiscals municipals, que les
practiquen els dies 30 de juny i 31 de desem
bre de cada any, un cop rebut l'ofici de de

acabat. El Jutge, al rébre-la, l'examinarà
curosament 1, si no hagués estat redactada
en la forma prescrita pel Reglament, la re
tornarà al

delegat perquè

la refaci donant

li les indicacions convenients.

Apart d'aquestes regles que deriven de la
llei i del reglament del Registre Civil, s'han
de tenir en compte per a portar a cap la vi
sita semestral d'inspeccció altres regles de
detall, interpretatives i aclaratbries de les
que .resten indicades, les que venen contin
gudes en la instrucció general de 20 de no
vembre de 1872 (en els articles 9 i 10) i espe
cialment en la Circular de 14 de desembre
de 1872, dictada per la Direcció General dels
Registres i del Notariat per l'objecte especial

D'APLICACIó

juny de 1870 (article 41).
de 13 de desembre de 1870

—Instrucció general per als Registres Ci
vils de Jutjats municipals;de 20 de novembre

l'aplica

detalla la

forma de portar a cap aquesta visita, que
en el
present mes de juny ha de practi
car-se.

Un cop rebut l'ofici de delegació del Jut
jat de 1.a instància, pel Ministeri Fiscal,

gació

rebuda per a la visita d'inspecció, l'hi
avinent que a aquest efecte anirà al
Jutjat el dia i hora que es senyali.
Arribat aquest moment, el Fiscal es cons
faci

tituirà en el Jutjat i procedirà a l'examen
dels llibres de totes les seccions del Registre,
per un, i dels expedients de matrimoni,
a partir de la inspecció última
practicada,
poguent estendre també l'examen als plecs
un

de documents guardats, als index, etc.
Si
no es nota defecte en la manera de
portar
ho tot, es farà constar aixi. Si hi ha faltes,

aquestes

es registraran amb tota la minucio
sitat possible i es faran constar en acta amb
el més gran detall, aixi com la prevenció

feta

als

encarregats del Registre de que
aquells defectes s'evitin en el pervindre i
medis legals per això.

inspecció no pot acabar en un dia,
seguirà en el següent o següents. I un
cop acabada, s'estendrà un acta de la visita,
en la que es detallarà tot lo dit, la
qual acta
Si la

es

firmaran el
Secretari.
Si

delegat,

l'encarregat

dels fets referits

el

del

Jutge municipal

Registre

negués

i el

algun

l'acta pel delegat, farà
constar al peu de la mateixa els fonaments
de la seva actitud i firmarà al peu d'aques
tes manifestacions.
El

en

'Jutge podrà exigir, per

l'arxiu,

còpia de
pel delegat.
una

a conservar

en

l'acta de visita auto

ritzada
En els llibres del Registre es farà constar
la visita mitjançant una nota al marge del
darrer assentament, que digui «Visitado»,
rubricada pel Visitador. El mateix es farà
després de la darrera diligència practicada
en els expedients de matrimoni, si
aquests
no

foisin tramitats

completament.

94, 95

i

96).

de 1872 (articles 9 i 10).
—Circular de la Direcció General dels Re
gistres i del Notariat, de 14 de desembre
de 1872.
FORMULARI

aquest

acusarà rebut a aquell mitjançant
altre ofici, i n'enviarà un altre al Jutjat mu
nicipal en el qual, fent-li sapiguer la dele

Aquesta acta és enviada pel Delegat mit
jançant
Ofici acompanyatori al Jutje de 1.8 ins
tancia per a donar-li compte de la inspecció
practicada.
Estadistica del mes de maig

REGISTRE

CIVIL

S'han d'enviar dos estats: Un del Jutjat
l'Alcalde del Municipi respectiu, durant

sexes, causa de la mort i si els matrimonis

LEGALS

—Llei 17 de

cal.
L'article 93 del

a

ta que firmen el Fiscal delegat, el Jutge mu
nicipal i el Secretari del Jutjat, amb el se
gell del Jutjat.

DISPOSICIONS

—Reglament
(articles 91, 92, 93,

Reglament per
Registre Civil

s'ha trobat cap mena de defecte, o es nota
ran els que es trobin, i es fa constar
que s'ha
posat la paraula «Visitado» al marge de la
darrera inscripció, i que de tot s'aixeca l'ac

la

del Jutge de 1.a instància, del que
deu acusar-se immediatament rebut pel Fis

la llei del

tota novetat de des la
documents guardats.
Immediatament es farà constar que no

de les inspeccions i que conté sis regles que
fan més que desenrotllar i detallar el que
estableixen
els articles 91 a 96 del Regla
ja
ment i el 41 de la llei de 17 de juny de 1870.
no

legació

ció de

(amb
visita); i

Inventaris
darrera

Tenint

jat

en

compte

de 1.8 instància

que la delegació del Jut
acostuma a recaure en

Municipal, adoptarem

la Fiscalia

el For

mulari a aquest cas.
Es posarà per cap d'expedient; l'ofici de
delegació que es rebi del Jutjat de 1.a ins
tància; j seguidament es remetrà a aquest
Ofici acusant rebut de l'ofici amb la dele

gació per

a

la

inspecció

de

,

a

primera quinzena del mes de juny, res
pecte al nombre de naixements, matrimonis
defuncions del mes de maig, distingint
són canònics

o

civils.

Jutjat al Liquidador de drets reials
del partit (també en la primera quinzena de
juny) amb tots els detalls de nom, cognom,
Un del

estat, professió, domicili, testaments, vidua,

pressumptes
maig.

fills i hereus
del

mes

de

JUDICI

DE FALTES

S'han d'enviar dos estats:
—Un del Jutjat al President de l'Audièn
cia, amb detall dels judicis incodts, en trà
mit i acabats

en

el

mes

de

maig.

—Un del Fiscal municipal al de l'Audièn
cia provincial, amb les mateixes dades.

(Disposicions legals d'aplicació i Formu
en el núm. 1 .d'aquesta
Revista).

laris,

JosEp M.8 GICH

el Registre Civil
indicant que la mateixa
en

portarà a cap de seguida i que s'enviarà
Jutjat l'acta que de la visita d'inspecció
s'aixequi; firmant el Fiscal.
Seguidament s'enviarà
Ofici al Jutjat municipal fent-li sapiguer
la delegació de què el Fiscal ha sigut objec
te per part del Jutge de 1.8 instància i
que

de les defuncions

Prof. a l'Escola

d'Adminisrtactó

es

al

la visita

es portarà a
cap en l'oficina del
Civil
o Jutjat municipal en el dia i
Registre
hora que en el mateix ofici es senyala; fir

mant el Fiscal.

a la mateixa,
que pot revestir poc
menys la forma següent:
Acta. Lloc, dia i hora. Constitució del Fis
cal com a delegat del Jutge de 1.8 instància
per a la visita semestral del Registre Civil
en el local d'installacions
.Exhibits

ponent
o

d'aquest.
els llibres i expedients pel Sr. Jutge i Secre
tari del Jutjat, presents a l'acte, foren exa
minats amb el resultat següent:
Secció de naixements el tomo
acta número
corresponent a
al fol

acta

corresponent

nal).

terres catalanes. En
encara no

fa

un

Rendre possessió aquí
va fer posseir als

any,

alumnes el Compendi de la Doctrina
amb tot el text castellà, substi
tuint
al
català-castellà
tenien, i
que
ensenya el Catecisme únicament en caste
seus

,

fol

(data) fins
a (data fi

llà. El Sr. Rector de la Parròquia ha cola
provat que els nois que sabien Doctrina,
ara quasi no en saben per haver de tornar a
apendre-la en altre idioma. S'han fet indi
cacions al Sr. Mestre i diu que ell no sap
la llengua catalana per a usar-la en l'ense

nyament.

legals o
s'ensenyi sis
Cas
quera el CatecisMe en nostra parla?
a
el
Sr.
Rector
de què
porti l'assumpte la
Junta local d'Ensenyança, quin acord pro
Es

desitja

de dret per

saber: Hi han medis

a

aconseguir

que

cedeix?

Secció de matrimonis:

(el

mateix que

en

l'anterior)
Secció de defuncions:
Secció de ciutadania:

Expedients
suficient

En aquest poble el Sr. Mestre nacional és
castellà, amb uns cinc anys d'exercir en

Cristiana

Un cop portada a cap la visita en el dia
hora ans senyalats, s'aixecarà l'acta corres
més

CONSULTES

per

de
a

(el mateix).
(el mateix).
matrimonis (amb el

individualitzar-los)

detall

Els mestres de l'Estat no són facultats
la
per a imposar els alumnes, el text de
Doctrina Cristiana que vulguin. Han de va
ler-se del que senya/i el Bisbe de la Dió
cesi.

s

3

REVISTA

Aisí ho disposa l'art. 87 de la Llei d'Ins
trucció Pública de 9 de setembre de 1857 i
el R. D. de 26 d'octubre• de 1901 en el seu
article 8. Precisament aquest precepte legal
havia sigut desconegut i fins derogat pel
Reial Decret de 21 novembre de 1902 el

qual

amb llibre escrit

s'ensenyés

el Catecisme

manava que

•

forçosament

castellà,,

en

aprovat pel Bisbe, o en altra cas aprovat
pel primat de les Espanyes, si en la diòcesi
no existissin llibres castellans; però el Reial
Decret va ésser explícitament derogat per
R. O. de 19 desembre de 1902, decla
rant-se que els mestres deuen ensenyar •la
Doctrina Cristiana amb el text que indiqui
el Prelat de la Diòcesi. Aquest estat legal

una

no ha sigut modificat i els mestres nacio
nals '1'han d'acatar •ineludiblement.
Pe conformitat al R. D. de 5 de maig de
1913 que senyala les •atribucions de les Jun

tes Locals de 1.

Ensenyança,

aquestes

no

fer altra cosa que denunciar la con
ducta del mestre a la Inspecció provincial.
Els inspectors són, segons la R. O. •de 19
desembre de 1902, els encarregats de fer

poden

complir el precepte relatiu a l'ensenyament
del dtecisme.
Mes la Junta local hauria
també d'oficiar al Bisbe parquè senyali al
mestre Pús d'un text català
l'Estat

d'aquest poble,

a

LA

VIDA

disposiciones

Vistas las

tadas,

legales antes ci

S. M. el Rey, (q. 1). g.), de acuerdo con la
propuesta del Instituto de Reformas Socia
les, ha tenido a bien disponer lo siguiente .
1.0 Para que los Ayuntainientos puedan
solicitar la excepción del descanso en do•
el caràcter tradicional
mingo, fundada
de una feria o mercado, se seria1a el plazo
de un ario, que empezarà a contarse des
de el día siguiente al de la inserción de esta
Real orden en la GACETA DE MADRID.
2.° El expediente se instruiré, con arre
glo a lo preceptuado en la Real orden de 17
de Enero de 1922, y pasado el indicado
plazo, no se tramitarà ninguno, ni podra
concederse. declaración de tradicionalidad
de ninguna feria o mercado.
3.° Los Gobernadores civiles, tan pronto
como publique• la GAczrA DE MADRID esta Real
orden, la insertarÉn 1ntegra en los Roleti
nes Oficiales de las provincias respectivas.
para que llegue a conocimiento de todos los

Municipios.»
D'AGENTS I COMISSIONIS
COL-LEGIS
TES DE DITANES.—Per R. O. de 14 de març de
1923 (Gaceta del dia 17) determina el Minis
OFICIALS

teri d'Hisenda tot el relatiu a dits Collegis,
establint les condicions que han de tenir les
persones naturals o jurídiques que en for
min part, i detallant• tot el que es contrau
al

seu

funcionament.
Reial

districte de Masnou.

SECCIÓ DE LEGISLACIÓ
DESCANS DOMINICAL. — Intimarnent relacio •
nada amb els Ajuntaments és la R. O. de
21 de febrer de 1923
blicada

pel

(Gaceta

Ministeri

del dia

del Treball,

28),

pu
que té

per objecte evitar abusos i establir pel per
vindre limitacions en ordre a les exempcions
del descans dominical per

causa

de fires i

mércats.
Per dit motiu
la Reial ordre.

es

tanscriu

a

continuació

«Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Institu
to 'de Reformas Sociales para que se dicte
una disposición encaminada a.evitar abusos
y a establecer para el porvenir limitaciones
en orden a laé excepciones del descanso do
minical por causas de ferias y Mercados :
Resultando que el Instituto aduce como
fundamento de ,su propuesta la necesidad de
hacer efectiva la Real orden de 12 de Mayo
de 1906, que estableció la interpretación • del
artículo 72 de la ley Municipal, en el sen
tido de que las ferias y mereados que los
Ayuntamientos acuerden celebrar necesitan
autorización del Gobierno, y ordenó tam
bién que las ferias y mercados tradiciona
les .podran subsistir si se demuestra ple
namente su preexistencia, procurando evitar
las interpretaciones • extensivas que lleguen
a desnaturalizar el
objeto de la ley de Des
canso dominical:
Considerando que la propuesta del Ins
tituto para que se establezca un plazo du
rante el cual puedan los Municipios aco
gerse a la excepción ,autorizada por el ar
tfculo 9.°, número 2.° del Reglamento de la
ley de Descanso dominical es adecuada a
10s fines de ésta, porq-ue resulta anómalo
que al cabo de los arios transcurridos des
de la
vigencia de la ley expresada toda
vla se continúen solicitando declaraciones
de mercado tradicional, aparte de que el
dejar establecido indefinidamente el derecho
a
pedir estas excepciones, se llegaría a anu
lar la eficacia de la ley:
Gonsiderando que esta disposición debe
alcanzar la mayor publicidad posible, a
firi de que eea conocida por todos los Ayun
tamientos de Espafla:

La diligència d'habilitació pel Govern Ci
vil dels llibres, haurà de fer-se en el ter
mini de 2 dies hàbils, perquè tornin a poder
de l'Associació al tercer dia de haver-se
presentat, i en l'expedient relatiu a l'As
sociació

pendrà,
expressió

realitza i del nombre de folis de cada

rent al dret d'Associació. El desenrotllament
cada vegada més intens de les Entitats i
Associacions, obligava a dictar mides que
al Poder Públic una acció da

donguessin

de les mateixes. A això obeeix l'im
portant R. D. de data 10 de març .de 1923
munt

del dia

11)

en

el qual

es

reglamen

ta la matèria. Dit R. D. comprèn els extrems
que passen a indicar-se.
Registre especial que es crea.--En cada
Govern de Província, amb numeració cor
el Registre especial de Associa
què es refereix Particle 7 de la Llei
de 30 de juny de 1887, i a mesura que, se
gons prescriu Particle 5 de la mateixa, si
guin presentades les actes de constitució,
s'obrirà un expedient al qual s'incorpora
ran aquestes, ademés dels Estatuts, Regla
ments, o acords pels quals hagi de regir-se

responent
cions

a

cada Associació i successivament tots els
altres tràmits, diligències i resolucions a
que dongui lloc la vida d'aquella.
Llibres que han de portar-se.—Al mateix
que s'entrega al Governador la còpia
autoritzada de l'acta constitutiva d'una
Associació, s'haurà de presentar, perquè
siguin habilitats per la mateixa Autoritat

temps

i marcats en tots els seus
ment numerats, amb el

folis, correlativa
segell del Govern

Registre de socis i de
es refereix l'article 10
què
Comptabilitat
de la Llei i els segrients d'aquest R. D. En
temps oportú, quan estiguin• apunt de om
plir-se els primers, presentarà l'Associació

-Civil, els llibres de
a

idèntica habilitació, i un
cop aquells acabats, es tancaran a conti
nuació del darrer •assentament amb la fir
altres nous, per

un

dels llibres que hagin sigut habilitats.
Llibre Registre de socis.—En aquest lli
bre s'hauran de consignar sens interrupció
noms, cognoms, professió i domicilis
de cada un dels associats, amb expressió
de les dates de les altes• i baixes, dels ma

els

teixos i

dels

càrrecs

d'Adrninistració, Go

que se'ls hagin encar
determinant-se
també el dia que•
regat,
prengueren possessió i el dia que acaba
vern

o

representació

ren.

D'aquets
signar-los

ademés

nomenaments,
al

registre,

llibre

de

con

l'Associació

haurà de donar-ne coneixement per escrit
al Governador, i a Pautoritat local, quan
l'Associació estigui en lloc no capital de
província, dins els cinc dies del nomena
ment.
Estan sotmesos

les anteriors

a

cions, els nomenaments

prescrip

i

cessacions dels
Conserges, Porters

quotes,
Delegats,a qui estigui encomanada la
vigilància del domicili social.
Obligació de portar un llibre de Comptabi
litat.—Baix la responsabilitat de tots els so

o

càrrec, administratiu o directiu,
faran en dit llibre, per ordre de dates,
tots els assentaments d'ingressos i despe
cis amb
es

REGLAMENTACIÓ DEL DRET D'ASSOCIACIó. —
Des de la llei de 30 de juny de 1887 estava
sense regular reglamentàriament ço refe

(Gaceta

diligèn
què es

nota d'aquella
de la data en

es

cia, amb

recaudadors de
DISTRICTE MARíTIM DE BADALON,A.—La

Ordre Circular de 17 de març de 1923 (Ga
ceta del 28) disposa que per a tots els efec
tes legals,• en lo successiu es denominarà,
«Districte marítith de Badalona» l'actual

tota la diòcesi.
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l'Escola de

el deu tenir •per

com

•

DE

a

ma del President de l'Associació, sens que
fins llavors pugui fer-se ús dels novament
habilitats.

de l'Associació.
Cada assentament

ses

correspondrà a un sol
concepte d'ingressos o despeses.
Ingressos.—L'assemblea expressarà la
procedència de l'ingrés, i si es tracta de
quotes, el seu caràcter ordinari o, extra
ordinari, fent allusió

a

PEstatut

o

Junta

general de l'Associació que hagués deter
minat l'import de cada una d'elles. Si l'in
grés provingué de donatius, llegats o sub
assentament per cada
del fi al qual es des
tina, fent referència al document de la con
cessió o a l'acta de l'acceptació per l'Assem

vencions,

es

amb

una,

farà

un

expressió

general o els seus representants amb
poder.
Despeses.—Se consignarà la nòmina del
personal.
ble,a,

Si es tracta de despeses per
indemnitzacions als associats o

a

socors

o

llurs fa
mílies pagats el mateix dia, cada assenta
ment sols podrà englobar els que hagin
sigut per un mateix motiu i idèntica quan

tia,

i en

aquest

Las

s'haurà de

dels indemnitzats, i,
la referència dels justificants.

nombre

Modificació

dels

estatuts

o

a

consignar
com

el

sempre,

reglament.

Els Directors, Presidents o representants,
estaran obligats, dintre el terme de 8 dies,
a presentar dos
exemplars al Governador
dels acords que introdueixin modificacions

estatuts, contractes, reglaments i, per
tant, també de• l'alteració de les quotes or
dinàries i del període de temps pel qual
als

establert. Estaran obligats tam
donar compte a dita autoritat, dins
el termii de 8 dies, dels acords d'exacció de
quotes obligatòries i extraordinàries, amb

s'haguessin

bé

•a

determinació de
fi al

qual

es

l'import d'aquestes

i del

destinin.

especial

per als comptes dels re
caudadors.—Aquest Ilibre, haurà d'ésser ha
Llibre

REVISTA
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bilitat pel Govern civil en la forma que
determina l'article 2 d'aquest R. D.
A cap reoaudador,—d'acord amb l'arti
cle 3—podrà l'Associació encarregar-li el co
fins 10 dies després d'ha
brament de
ver donat compte del seu nomenament al

quotes

Govern civil. A cada recaudador se li do
narà una fulla de càrrec que serà còpia de
l'assentament que apareixi en el llibre es
de quotes, i contindrà totes les dades

pecial

per al seu coneixement.
Altes i baixes de socis.

Dintre de cada

remetran les Associacions als Governs
civis relació nominal d'altes i baixes de so
cis, ademés 1estat general dels ingressos i
despeses i situació dels fons.
mes

Si

es

tracta d'Associacions de beneficièn
formalitzaran trimestral

cia o instrucció,
ment els comptes,

posant-los

en

socis i entregant-ne un
Govern civil de la Província.
dels

Inspeccions
cret.—E1

compliment del Reial De
podrà disposar la
visites d'inspecció en el domi
i

Governador

pràctica

de
de les Associacions,

cili

delegats
governatius
•

als

coneixement
al

exemplar

devent exhibir-se
tot el que
de

manin.

Les
deuen

Associacions

complir amb

posició transcrita,
implicarà incórrer
tablertes
ciacions.

en

DENÚNCIES

en

l'article

EN

continuació

les

•avui

existeixen,

reponsabiitats

10 de la llei

MATERIES

l'interès que té pels
a

que

ço preceptuat en la dis
i la seva iriobservancia

DE

es

d'Asso

QUINTES. — Per

Ajuntaments,

es

còpia

R. O. C. del Ministeri
de la Guerra de data 12 de març de 1923
(Gaceta del dia 17), mantenint el vigor d'al
tra R. O. de 6 de setembre de 1919.
La

disposició

una

que s'ha mencionat diu així:

«Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Capi
general de la primera Región elevó a
este MiniSterio en 15 de noviembre último,
al que acomparia copia del acuerdo de la
Comisión Mixta de Reclutamiento de Ma
drd, proponiendo se modifique la Real or
den circular de 6 de septiembre de 1919
(D. O. núm. 205), o que se aclare en el sen
tido de que las denuncias presentadas en
tre las Cajas de Recluta no srirtan los efec
tos favorables al m.ozo que se designe en
los casos en que intervengan agentes o per-.
sonas extrafias a la familia del favorecido,
toda vez que a juicio de dicha CorPoración,
la citada Real orden desconoce o interpre
ta de un modo violento la ley en cuanto
sustrae del conocimiento de las Comisiones
Mixtas el fallo de los expedientes de clasi
ficación y perjudican al número mas alto
del Mun.icipio y reemplazo correspondiente
filas
que dehe ser licenciado al ingresar en
el prófugo presentado o aprehendido :
Resultando que el Capitan general de la
primera Región, a quien dió cuenta la Co
misión Mixta de sus acuerdos en este asun
to, se dirigió tambié a este Ministerio, ex
presando la convenigncia de que se recaben
del de Hacienda las medidas necesarias pa
ra armonizar las
disposiciones de la ley
de Reemplazos, que en su artículo 318 pro
h,ibe las Agencia de Quintas con los precep
'tos fiscales que sujetan a tributación las
mismas Agencias:
Resultando que la citada Real orden se
dictó en cumplimiento de la de la Presi
dencia del Consejo. de Ministros de 16 de
Julio de 1918, y de acuerdo con la Memoria
presentada por el Comisario regio, que re
visó operaciones de la Comisión Mixta de
Madrid, y afiadiendo que gracias a estas
disposiciones se ha logrado una apreciable
reducción en "el número de prófugos, que
en ailos anteriores llegó a exceder de 46,000
y en el reemplazo de 1922 ha descendido
tan

a

38,000:

Considerando que la formación y funcio
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namiento

de las Sociedades
o
Empresas
que prohibé el citado artículo 318, es decir,
de .aquellas que tienen el fin de asegurar
a los reclutas, mediante ciertas
condicio
nes, la obtención de dispensas o ventajas
de las sefialadas en la ley de Reempla,zo
son cosas totalmente distintas
e indepen
dientes de la subsistencia o derogación de
los beneficios singulares que ellos estable
cen para casos determinados, toda vez que
vigentes o no tales preceptos, pueden y de
ben siempre adoptarse las medida,s conve
nientes para perseguir a aquellas sociedades
ilícitas y para impedir su actuación:
Considerando que esa Real orden se dictó
para fomentar con el estímulo del interés
individual la persecución y descubrimiento
de los prófugos, propósito perfectamente le
gítimo que se ha logrado realizar :
Considerando que no sólo no hay razón
'alguna, moral ni legal para tratar de res
tringir las denuncias de prófugos, procu
rando que sólo !as formulen quienes hayan
de ser personalmente favorecidos por ellas,
sino que al contrario, lo que conviene al
interés público y al de los reclutas perju
dicados por los que pretenden burlar la
ley es facilitar y estimular por todos los
medios lícitos dichas denuncias:
Considerando que la Real orden de 6 de
Septiembre de 1919 no afecta en nada a la
cc>mpetencia para fallar los expedientes de
clasificación ni a la trascendencia que for
zosamente ha de tener la presentación o la
mozo
captura de cada prófugo, respecto al reem
de número mas alto de su Municipio y
plazo, y, por consiguiente, en lo que atafie
a estas materias, no puede estar en pugna
con la ley, aparte de que, si lo estuviese,
no
se lograría remediarlo con la reforma
propuesta por la Comisión Mixta de Ma
drid:
Considerando que ,ademas tal reforma
sería de todo punto baldía e ilusoria en la
practica, porque los interasados tendrían
siempre medios faciles de ocultar la inter
vención de terceras personas en las de
nuncias.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido resolver se
manténga en toda su fuerza y vigor lja
Real orden circular de 6 de Septiembre de
1919, antes mencionada (D. O. núm. 205),
en
cuya aplicación todas las Autoridades
que deban colaborar observaran el mayor
celo y escrupulosidad para el exacto cum
plimiento de sus preceptos.»

SECRETARIS D'AiumrAmEmrs. — Resolguent
consulta del Cap de la Secció de Comp
tes del Govern Civil d'Oviedo, relativa a si
una

els sous de Secretaris d'Ajuntaments han
d'ésser des del pròxim exercici, amb arre
glo el nou cens de població de 1920 o han
de continuar regint-se per el de 1910, el
Ministeri

de

la

Governació

ha

dictat

la R. 0., que, per la seva importància, a con
tinuació copiem, R. O. que està datada a
23 de març i ve inserida a la Gaceta del 28.
Vista la consulta elevada a la Dirección
general de Administración por el Jefe de la
Sección de Cuentas del Gobierno civil de
Oviedo, a virtud de preguntas dirigidas al
mismo por varios Secretarios de Ayun
tamientos, de si los sueldos de éstos deben
ser desde el próximo ejercicio con arreglo
al nuevo censo de población de 1920 o han
de continuar rigiéndose por el de 1910, que
sirvió de base para determinar los míni
mos con arreglo a la escala que seriala el
artículo 1.0 del Real decreto de 3 de Junio
de 1921; y que si en caso de regularse por
el censo de 1920 y que en algún Ayunta
miento hubiera disminuído el número . de
habitantes, han de conservar los sueldos
con
arreglo al censo de
que disfrutaban
1910:
Considerando que el artículo 1.0 del Real
decreto de 3 de Junio de 1921, al fijar el
mínimum de los sueldos de los Secretarios
de Ayuntarnientos, según el número de ha
bitantes de éstos, expresó que la base de
población se determinara por los habitan

tes de derecho del último censo
general
publicado por el Instituto Geografico y Es.
afiadiendo
en
el
tadístico,
artículo segundo
que estan facultadas las Juntas municipa
en
les para sefialarlos
cuantía superior,
pero sin que puedan reducirlos mientras
que el cargo no quede vacante, el que tu
viese asignado en el Presupuesto que rigie
se a la publicación de dicho Decreto, aun
cuando excediera de la cuantía expresada:
Considerando que por tal Lausa los suel
dos en aquellos Ayuntamientos que por el
Censo de 1920 ya publicado y declarado ofi
cial hayan aumentado los habitantes de
derecho, deberan ser elevados con arreglo
al número de éstos, si así procediese y con
sujeción a la escala del artículo 1.0 del Real
decreto de 3 de Junio de 1921, pero que en
cambio en aquellos en que haya disminuí
do no podran rebajarse hasta tanto no se
produzca la vacante,D.
S. M. el Rey (q.
g.) ha tenido a bien
disponer se conteste en tal sentido la con
sulta elevada y que se publique en la GACE
TA DE MADRID COMO de caracter general.»
SERVEIS POSTALS.—La Llei de 14 de juny de
1909 establí les bases que havien de ser
la reforma dels serveis de Postes
vir per

Telègrafs. Per R. D. dels propis mes i
en lo
any, es determinaren les normes que
successiu regularitzarien el servei d'inspec
ció del Cos de Postes.
Més endavant, a causa del gran incre
i

ment que les comunicacions postals sufri
ren, es féu precís ampliar les disposicions
abans esmentades, per altre R. D. de 15
desembre de 1914, i per la R. O. de 13 de
gener de 1915, que modificaven o aclaraven
el text primitiu en el sentit de fer dependre
de l'Inspector General del ram la inspec
ció de cada servei i de facilitar l'exercici
de les
nals.

seves

funcions als

Inspectors regio

Malgrat això, el temps transcorregut ha
fet necessària una més fonda reforma. A
aquest fi, el Ministre creu que cal modificar
la divisió existent a les regions postals d'Es
així or
panya, per a convertir la inspecció
en una inspecció provincial que,
ganitzada,
tinguent un límit menys ampli per a la in
se li encomani, mantingui una
relació més fàcil, constant i directa entre
l'organisme inspector i els encarregats de

vestigació que
practicar els

serveis.

ment de tràfec

postal

De més a
i la

dels

pos
tals, exigeixen que la missió directora dels
serveis compti amb origens adequats perquè
la seva intervenció asseguri en tot moment
serveis

encomanats

els

més, l'aug

multiplicació
funcionaris

disposicions. És tam
la inspecció a llocs
estendre
indispensable
apartats avui d'ella.
Finalment, cal aplicar la inspecció a les
l'eficacia de les

seves

bé

Oficines ambulants,
considerable.
En

conseqüència

de la Governació

quin

creixement ha

s'ha dictat

el R. D. de 27

pel

sigut

Ministre

de març de

1923, aprov,ant el Reglament per a la inspec
pecció dels serveis de Postes, que consta dels
següents capítols:
I. Regles generals.—II. De l'Inspec
Cap.
•
—
ció general.—III.
Inspecció provincial.
Inspecció d'ambulants.—V. Ine les visites.
VI. bel procediment.—VIL De la respOflSS
Disposicions generals.
de
(Aquesta disposició apareix a la Gaceta
29 de març darrer.)
de
L'ESTAT.—E1 R. D. de 31
els
1923-24
miarç de 1923 prorroga per l'any
Pressupostos de 1922-23, els quals regiran
PRESSUPOSTOS

amb els

legals

DE

augments imposats pels preceptes
tinguin caràcter obligatori i amb

que

REVISTA

al
.o
a

r,

reduccions degudes a crèdits referents a
serveis realitzats, i en la forma en què apa
les

reix la
de 1923.

disposició

la Gaceta de 1.r d'abril

a

as
u
e
10
t:

1
el

de
[1.0
al

SERVEI MILITAR.—E1 Ministre de la Gover
en 11 de gener últim una R. O.

nació dictà

disposant que fos
nat «Màquina per

obligatori l'aparell

nome

tallar» en el servei que
i Comisions Mixtes fan de
a

els Ajuntaments
talla de minyons• amb motiu del servei mi
litar.

A fi d'evitar que amb dilacions excessives
burlés dita R. 0., ha disposat el Propi Mi

es

11
;e

nisteri per altra de 12 d'abril darrer (Ga
ceta del 13) que els mencionats organismes

l'obligació d'adquirir i usar el dit
aparell amb subjecció a una escala que
transcrivim integrament :
tenen

n

le
es

«Constituciones -Mixtas de Reclutamiento
y Ayuntamientos cuyo presupuesto actual
exceda de 200,000 pesetas, cuatro afíos.
Ayuntamientos con presupuesto de mas
de

lo
c

100,000

200,000 pesetas,

a

seis arios.

Idem íd. de mas de 80,000 a 100,000 pese
tas, ocho arios.
Idem íd. de mas de 50,000 a 80,000 pesetas,
diez arios.

Idem íd. de mas de 25,000
ri
os

15
le

re

ici
[o

s
r

[e,
.n

50,000 pesetas,

doce arios.
Idem íd. de mas de 10,000 a 25,000 pesetas,
catorce arios.
Idem íd. de menos de 10,000
siem
pre que tengan mas de 2,000 habitantes, diez
y seis arios.
Los restantes Ayuntamientos, tan pronto
les séa, posible.
Y todos ellos, con arreglo a la Real orden
de 11 de enero de 1922, siempre que hayan
de reponer las tallas que vengan usando.
Es asimismo la voluntat de S. M. que la
en el Bole
presente disposición se
tín
de esa provincia y que al efec
tuarlo se inserte a continuación de la mis
ma una relación, autorizada,
por V. S., de
los Ayuntamientos comprendidos en cada
uno de los casos de
que queda hecho mérito.

pesetas,

publique

Ofjcial

ar

a

EXPORTACIÓ

—

D' OBRES

Per
ARTÍSTIQUES.
d'Instrucció Pública, de

ds

R. 0. del Ministeri
16 de març de 1923 (Gaceta del 18) es dis
posa, que els requisits d'exportació d'obres
artístiques que exigeixen les Reials Ordres
de 29 d'agost i 8 de novembre de 1922, o

ts

siga

ia
Te

de
[g

.ds
ui
at

el certificat de sortida de les Comis
sions oficials de valoració i els comprovants
de fotografies i dimensions,
s'entendran

sols

per

les

a

còpies antigues

de

totes

classes.
cCS

[es

;ut
re

Les obres propietat dels artistes vivents i
les de les indústries
artístiques contempo

rànies, podran exportar-se en la
procedeixi, segons la legislació
sens intervenció tle

dores

forma que

d'Hisenda,

les Comissions valora

d'exportació.

de
tc

ls

DESPESES
les

DE

despeses

tat ha donat
ec

incorporació de
part de l'Es
algunes disposicions

lloc

a

ministerials.

Amb motiu de la mateixa
matèria el de la Governació acaba de pu

blicar
a

PRESONS. —La

de les Presons per

una

ceta del

R. O. de 27 d'abril de 1923 (Ga
que, per la importància que té

29),

pel registre local,

va

transcrita:

de
«Vista la Consulta formulada por V. S.
seguir aprobàndose por
su Autoridad los
presupuestos carcelarios, o
S1
procede no autorizarlo, pues en ninguna
de las
disposiciones dictadas por el Minis
terio de Gracia y Justicia relacionadas con
la
incorporación al Estado de la adminis
tración de las Prisiones se hace referencia
a los
antiguos presupuestos carcelarios.
acerca de si deben

de
els
an
eS

ab

DE

LA

VIDA

MUNICIPAL

Resultando que se ha consultado al Minis
terio de Gracia y Justicia:
Considerando que una vez incorporadas
«todas las obligaciones carcelarias» de per
sonal y material por el artículo cuarto de
la vigente ley de Presupuestos y Real de
creto de 18 de Octubre de 1922, como aten
ciones del Estado, es improcedente la for
mación de los presupuestos de referencia,
carecer sus

por

mente

cifras de

que las

aplicación, igual

que venían consignando los
presupuestos provinciales bajo el epígrafe

«Seguridad

de
pública», para sosténimiento
y vigilancia de la€ Carceles de Audiencia y
Correccionales de la provincia, a tenor de

lo preceptuado en los Reales decretos de 11
de Marzo de 1886 y 15 de Abril del mismo
afío ; y
Considerando que desaparecidas dichas
Juntas carcelarias de partido, por deroga
ción tacita del artículo cuarto de la
ley vi
gente de Presupuestos y Real decreto de 18
de Octubre de 1922, citados
anteriormente,
y sin función ni servicio a que subvenir ellas,
ni las Diputaciones provinciales en materia
carcelaria, resultaría injustificado todo gas
to que presuponga por las Corporaciones
para el expresado concepto.
S. M. el REY (q. D. g.) se ha servido dis
poner que, en cumplimiento a lo establecido
[en la vigente
ley Económica y Real decreto
de 18 de Octubre próximo pasado
y de con
formidad con lo propuesto
por el Ministerio
de Gracia y Justicia, que las
Corporaciones

provinciales

consignen

en sus

presupuestos,

por esta sola vez, el importe del 50 por
100 de las obligaciones
carcelarias, satisfe
chas en el ario económico vencido, para su
en
el
Tesoro
ingreso
público.»
INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES. — El Ministeri
Treball, per mitjà de R. O. de 17 d'abril
de 1923
(Gaceta del dia 27) dicta normes
del

amb

quals deu procedir-se a
l'aplicació de l'article 39 del Reglament
d'installacions elèctriques aprovat per R. D.
de

arreglo

a

les

29 de març de 1919.
SERVEI

de 1923

MILITAR. —Per

(Gaceta

del dia

R.

26)

D.
es

de 25

d'abril

modifiquen

articles 409 i 410 del vigent Reglament
reemplaç de l'exercit en la forma que

els

de
se

gueix:
legislación vigente sobre reclutamien
y reempla,zo del Ejército tuvo presente,
aunque tal vez no lo haya solucionado con
amplitud bastante, el problema de los es
parioles pobres que, residiendo en el extran
jero, ingresan, sin embargo, por un impulso
de patriotismo y un imperativo de deber,
a cumplir el servicio militar.
• Recientes
y notorias peticiones han de
mandado nuevas reglas que en su día se
estudiaran y en su caso se propondran a
las Cortes, cuando llegue el momento de
reformar esencialmente la ley que perma
nece en vigor. Pero mientras tanto, urge y
es de justicia atender una insistente peti
ción formulada por el Capitan General de
la tercera Región militar, donde se plantea
con mas frecuencia
y se siente con mas
intensidad ese problema de los soldados po
bres que regresan a España para cumplir
su deber con la Patria.
Previsto ya que vinieran a la concentra
ción con viajes y socorros por cuenta del
Estado, es justo que igual facilidad se les
conceda cuando subsistiendo en sus fami
lias y en ellos las condiciones de pobrezà
hayan de volver definitivamente a sus ho
gares. Si bien el artículo 249 de la ley es
tablece, y con razón, que cuando se trate
de licencia o permiso obtenido mientras se
presta el servicio militar, los gastos de via
j e sean por cuenta de los interesados, no
cabe confundir con este supuesto de como
didad para los soldados y transitorio du
rante la primera situación de los mismos,
el licenciamiento definitivo, que es de nece
sidad legal y que cambia la situación mi
litar de los obligados a prestar servicio con
«La

to

las

armas.

Por las razones que expuestas quedan,
el Ministro que suscribe tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de Real decreto.
Con arreglo a lo propuesto por el Minis
tro de la Guerra y de conformidad con el
Consejo de Ministros,

Vengo

en

disponer que los artículos 409

y 410 del Reglamento para la aplicación de
la vigente ley de Reclutamiento se modifi
quen en el sentido de reconocer a los indi
viduos de
que antes de su ingreso en
filas residan en el
y vinieron
a la concentración con
viaje y socorros por
cuenta del Estado, el derecho a regresar a
sus' hogares con iguales beneficios, prévia
justificación de que subsiste en ellos y fa

tropa

extranjero

milias la cualidad de pobreza.»
PROCEDIMENT
NAL

ELECTORAL

SUPREM—Seguint

DAVANT

l'ordre

DELTRIBU

disposat

per

la Llei electoral i d'acord amb lo fet en an

teriors eleccions, publica el Tribunal d'Ac
tes protestades. (Tribunal
Suprem) el proce
diment a seguir per a la
impugnació da
vant de la Sala que ha de dictaminar els
expedients electorals.
Apareixen les normes exposades a la Ga
ceta del dia

primer

de

maig de 1923.

REVISIÓ DE LA RIQUESA URBANA.—E1 Minis
teri d'Hisenda publica a la Gaceta del dia
15 d'abril

una Reial Ordre sobre
regles a
per la revisió de dita riquesa, pre
vista a la llei de 26 de juliol de 1922
(de
Pressupostos), que, per la seva importàn
cia, va inserida a seguit:

seguir

«Ilmo. Sr. : La ley de 26 de Julio de 1922
dispone que, terminado el Avance Catastral
de la riqueza urbana de un término muni
cipal, se podran suspender sus efectos por
reclamación colectiva y decretarse su revi
sión; comprometiéndose el término muni
cipal al abono, no tan sólo del 25 por 100
de su base imponible, sino al 50 por 100
ma,s durante el plazo de cuatro meses que
dispone la ley para practicar la nueva com

probación.
No es aplicable, desde luego, a la riqueza
urbana el precepto de abonar el 25 por 100
de su base imponible a mas del 50 por 100
que la ley establece para la suspensión de
los efectos del Avance, desde el momento en
que la misma ley qua ha de cumplirse se
riala que dejaran de estar incursos en tal
aumento los términos municipales que tri
buten por su Registro fiscal aprobado, y

quiera

como
que para la formación del
Avance Catastral es indispensable que se esté
en tal caso, la suspensión de los efectos del
Avance no pueden llevarse hasta la
sición de este recargo, que cesó al aprobarse

impo

aquel

documento fiscal.

La Instrucción por que la formación del
Avance Catastral de la riqueza, urbana se
rige no consignaba el caso de esta revisión

solicitada en forma colectiva, pues quedan
do perfectamente garantidos los intereses
individuales estableciendo normas precisas
para los de disconformidad con la renta se
rialada a cada immueble, no pudo prever
que fuese preciso efectuar una revisión ge
neral una vez terminàdo el trabajo de com
probación y transcurridos los plazos todos
para la presentación de disconformidades.
Así, pues, no existe reglamentada la prime
ra condición que en dicha ley se fija de que
la revisión se acuerde conforme a dispo
siciones vigentes que hoy no existen.
Es,
pues, preciso, dado que es nuevo precepto
legal y que se han presentado algunas ins
tancias pretendiendo la practica de tal la
bor por las posibles ventajas que de la
revisión pudieran resultarles, dictar reglas
a las cuales haya de sujetarase la practica
de este trabajo, en forma analoga a lo veri
ficado para la riqueza rústica por Real
orden de 28 de Octubre último.
Por tanto,
S. M. el REY

poner

se

sujete

D. g.) se ha servido dis
el servicio de revisión que

(q.

14

•

•
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de
mantes que a las que figuren en el trabajo
para la riqueza urbana previene la ley
de formación del Avance Catastral que se
26 de Julio de 1922 a las reglas siguientes:
impugna.
•
Primera. Para que sea admitida la ins
Terminados
los trabajos y apro
revisión
a
autoriza
Sexta.
tancia pidiendo la
que
bados éstos por la Subsecretaría del Minis
la ley de 26 de Julio de 1922 de la cifra
terio de Hacienda, surtiré, efectos desde
obtenida al formarse el Avance Catastral
urbano de un término municipal, serà nece
luego, exigiéndose entonces a los ocul —
tadores cuantas responsabilidades hubiese
sario que se presente suscrita por el Ayun
lugar.
tamiento o Junta pericial de un término
tal de contri
Séptima. El Jefe de la Comisión iré, re
municipal, o por un número
tirando del depósito hecho a su nombre las
buyentes, que representen el 25 por 100, por
cantidades que periódicamente necesite pa
lo menos, del líquido imponible total del
rà los pagos de dietas, gastos de locomo
termino municipal.. El plazo para interpo
ción, material, jornales de peones, etc., y
ner esta reclamación sera, el de un ario, a'
una vez efectuado el servicio haré, una
partir de la fecha de aprobación de los tra
quidación general, para que una vez apro
bajos de comprobación.
bada por la Subsecretaria, prévio informe
Segunda. La reclamación• suscrita en la
del Ayuntamiento y Junta pericial del tér
forma que previene la regla anterior habré,
mino que se revise, sé pueaa devolver a
de ser debida,mente justificada, bien presen
los interesados el sobrante, si lo hubiere.»
tando las cifras sustitutivas de las impug
nadas, con las razones que los reclamantes
CONTRACTACIÓ MUNICIPAL. — La Gaceta del
estimen, o serialando claramente la infrac
ción cometida, si aquélla se funda en infrac
24 de maig, publica reformada la Instruc
ciones de ley. Podran asimismo admitirse
ció de 24 de gener de 1905. A reserva de co
de
reclamaciones
faltas
estos
aquellas
que,
mentar-la i publicar-ne •el seu text, a conti
se
consideren
bien
requisitos,
justas,
por
en la apreciación de edificios tipos,
error
tinuació transcrivim l'art. primer del de
por equivocados valores unitarios de solar
cret, el qual dóna idea de les modificacions:
y construcción que den lugar a tanto por
ciento de producción alejado del verdadero,
o cualquier causa analoga a las expuestas,
Artículo 1.° Las disposiciones de la vi
o bien por el extraordinario aumento obte
gente Instrucción sobre Contratación pro
nido al exceder en mas de un 100 por 100
vincial y municipal se modffican en los tér
la tributación al paso de cuota del Registro_ _ rainos que •a continuación se expresa,n, y
fiscal a cuota comprobada, como promedio,
también con las demas reformas comple
mentarias contenidas en la Instrucción que,
por finca. En todos los casos se deberé,
jar la cuantía que la entidad reclamante
para sustitur a aquella, se aprueba por el
entienda debe ser el líquido imponible total_ artículo 2.° de este Decreto.
del término.
Por el artículo
1.0 de la Instrucción se
En la misma instancia, se hara, constar 4ic_ haré ésta extensiva también a los contra
tos que celebren los cabildos insulares de
que el término municipal, solidariamente
o un número de propietarios que represente
Canarias, adaptando, para ello, los demas
artículos correspondientes, a las condicio
més del 25 por 100 del líquido imponible
nes orgénicas de dichas Corporaciones in
total, se compromete a satigfacer durante
sulares.
el plazo de cuatro meses que dure el servi
El artículo 5.0 se modificara, en el sentido
cio un 50 por 100 de aumento en el líquido
de que • el plazo de treinta dias que seriala
imponible del Registro fiscal cuya revisisón
se solicita, según dispone la ley de 26 de
para los anuncios de subastas, se entien
Julio de 1922.
da que es de veinte, y haciendo extensivo el
Esta petición sera, resuelta en Consejo de
precepto de su último parrafG •a los casos
de urgencia, reconocida por la Corpora
Ministros, a propuesta del de Hacienda,
ción.
apreciando en cada caso si existen o no las
Se modificaxa, el 7.° sustituyendo el tipo
circunstancias extraordinarias a que se re
fiere la ley.
de 125,000 peseta,s por el de 300,000 para el
Admitida la reclamación, se
Tercera.
requisito de la doble subasta simulténea,
o sea, se haré extensiva a la contratación
procederé, a la préctica de los trabajos, pre
cisamente a costa de los reclamantes, a
provincial• lo prevenido por las disposicio
nes especieles para la
cuyo efecto se designaré el necesario per
municipal y para la
de los r'abildos insulares de Canarias.
sonal de Catastro que practique este servi
En el 8.° se adicionaré un apartado déci
cio especial, cuyo personal se designarà, sin
mas limitación que la de no pertenecer a
mocuarto, en virtud del cual, en los pliegos
de
la plantilla del personal de la provincia en
condiciones se consignaré necesaria
en el
mente que los contratos se entenderan he
que radique el término municipal, y
número suficiente para poder efectuar el
chos con sujeción ineludible a las prescrip
ciones de la ley de 14 de febrero de 1907,
trabajo en los cuatro meses que como ma
ximo dispone la ley. El personal designa
sobre Protección a la industria nacional y
do percibira, las dietas que para servicios es
a las disposiciones complementarias de di
cha ley, y que esta misma obligación re
peciales dispone la regla tercera del artí
culo 18 de la vigente Instrucción.
giré en los contratos que puedan celebrar
se sin el trémite previo de subasta o con
El Arquitecto Jefe de la Comisión nom
brada redactarà un presupuesto de gastos,
curso.
Al final del 9.° se reproduciré el texto del
que se someterá a la aprobación de la Sub
último parrafo del artículo 48 de la ley de
secretaría y que se comunicara, a los recla
AdMinistración y Contabilidad de la Ha
mantes para que hagan el correspondiente
cienda pública.
ingreso en la Caja de Depósitos de la pro
La regla undécima del artículo 17 se isus
vincia.
tituira, para lo que a la adjudicación pro
Cuarta. Una vez depositadas por los so
visional se refiere, por la disposición rela
licitantes la cantickad a nombre y disposi
tiva al procedimiento para e1 caso en que
ción del Arquitecto Jefe de la Comisión
dos o més proposiciones iguales dejen en
nombrada, se procederà inmediatamente a
dar comienzo a los trabajos, levantando un
suspenso a la adjudicación, contenída en
dicho último pérrafo del artículo 48 de la
acta del principio de los •mismos ante el
ley de Contabilidad.
Ayuntamiento y Junta pericial; haciendo
• constar tal extremo, toda vez que el plazo
El artículo 24 sera reemplazado por el 51
de cuatro meses que la ley previene habra,
de la expresada ley de Administracnon y
de contarse a partir de tal día, encarecién
Contabilidad de la Hacienda pública, con la
dose al Ayuntamiento y Junta pericial la
debida dausula de adaptación.
El artículo 40 se modificaré también se
obligación en que estan de cooperar muy
eficazrnente a la practica de estos trabajos,
rialando el plazo de veinte días, en vez de
con el fin de llevarlos con la mayor rapidez.
treinta.
El 41 se adicionara, con •un nuevo apar
Quinta. No obstante lo que dispone la
tado séptimo, referente a los contratos de
regla tercera de la presente Real orden, se
colocación de empréstitos cuya emisión ha
podré acordar por el Ministro de Hacienda
la devolución de la cantidad depositada,
ya sido competentemente acordada, la cual
colocación deberé efectuarse mediante sus
siempre que la cifra nuevamente obtenida
como resultado de la revisión se aproxime
cripción pública, con el consiguiente pro
més a las cifras propuestas por los recla
rrateo en caso de exceso, en la demanda de

previniendo clue cuando por las
Corporaciones a que se refiere 1.a Instruc
ción se contrate u,n empréstito, se atende
títulos, y

ran con rigor a la necesaria intervención de
las correspondiente J-untas sindicales de los
Colegios de Agentes de Cambio y Bolsa o
de Corredores de Comercio, en todo caso,
cumpliendo lo prevenido en el Real decreto
de 11 de mayo de 1916.
El 42 se adicionaré también con otro par
rafo previniendo que, cuando se trate de la
colocación de empréstitos, la excepción de

podrà

subasta no
caso, sin que

concederse,

ningún

en

la solicitud acomparie el
expediente en que consten todas las diligen
clas, así como la Real orden aprobando la
emisión del empréstito cuando este requi
sito sea necesario, y si no lo fuere, las ba
ses de la operación, los justificantes de ha
berse expuesto al público •el proyecto duran
te quince días, mediante anuncio por edic
tos y en el Boletín de la provincia, y tam
bién las reclamaciones contra el acuerdo
aprobatorio de la Junta de Asociados, si el
empréstito fuese municipal y se hubiesen
producido, o certificación de no, haber si
do reclamado dicho acuerdo durànte el pla
zo de ocho días, a contar de su publicación

igual

en

a

forma.

J.

M.

PI I

Prof. a l'Escola

SUNER

d'Administració

NOTES DIVERSES
Al diari La

Prensa,
1

de Buenos Aires,

d'abril

cor

proppassat,

responent

al dia

•trobem

extensa informació sobre l'or
i funcionament de la nostra És

hi

una

ganització

cola d'Administració al costat de la «Deuts
che

Hochschule

articulista, Sr.

für
Joan

d'aquestes

11a,dament

Politik», de Berlin,
Alvarez, parla deta
dues institucions per

què poden

oferir a l'Argentina «elements
immediatament
utilitzables,
doncs ambdues són de recent creació i fruit
de les preocupacions i •les necessitats de

de

criteri

época».

la nostra

També la «Revista
ses

Municipal

y de Intere

Económicos», de l'Havana, que

dirigeix

Professor Dr. F. Carrera Jústiz,
dedica unes amables paraules d'elogi i d'es
el

distingit

perançament a

la nostra

publicació,

que

re

graciem cordialment.

* * *

ciutat de

La

Gothembourg (Suècia)

amb

ocasió de celebrar el tricentenari de la seva
fundació, juntament amb altres Exposicions,
n'obrirà una sobre urbanització de ciutats,
del 27 de

juliol

a

12

d'agdst.

Tindrà caràcter

internacional i amb ella es vol mostrar es
pecialment, tot el que s'ha fet i es fa en ma
tèria d'urbanització, sobretot en els munici
pis en desenrotllament. Els dies 3 i 4 d'agost
tindrà lloc una conferència.
El programa d'aquesta Exposició és veri
tablement

orgànic

i atra:. nt.

Suècia, per

preponderant

en

altra part, ja ocupa un lloc
urbanització comptant amb una llei de 1874
i altres posteriors, relativa •a urbanització
de plans de municipis, havent
aprovat dos mil, tots degudament pre
parats. Es pot dir que tots els Municipis
i formació

se'n

plan, aprovat pel poder execu
conseqüencia de les disposicions d'a
quella llei, una de les primeres, o la priracra
i a
que s'ha dictat relativa a plans urbans
tenen el seu

tiu,

a

construccion.4 locals.
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RESOLUCIONS MINISTERIALS
HISENDA
R.

O. DE

20

MUNICIPAL
DESEMBRE

Gaceta del dia 7

reclamar

a

Per

gener

contra la

POLICIA

1922

Gaceta del

d'apremi

cal

ingressar l'import

del deute i a més

el 20 per 100 del mateix per

recàrrecs,

costes

i despeses, encara que la reclamació es fundi
en

títol de

dret civil,

si aquesta en definitiva

té d'ésser resolta pels Tribunals ordinaris.
Es tractava

tors,

d'un Pòsit que

havia

í

el

fiador

procedimentt
la prorroga

demanava

atenent a
de la

que

fiança

la

procedit

susponsió

del

considerava nulla

sense

Contra

el seu consen

dia

i9

GENER

gener

declaració

la

I

de

del

RURAL

1923

R.

mateix

necessitat

el recurs

atenent a

que

any

El Ministeri del

Treball,

en

la

R.

O.

de Pocu

l'Ajuntament

no

produir oportunament la reclamació com
permetia l'art. 17 de la Llei d'Expropia-ció
forçosa i a méc ,les al.legacions que exposa no
ataquen directament l'ocupació que s'intenta
Vegi's dos considerants:
va

comprès

en

cle 135 de la Instrucció

el

grup E de l'arti

delegat

febrer del mateix

competència
i

any

administrativa

d'Hisenda i el

el coneixement

1923

GENER

Governador

entre
sobre

resolució de les reclamacions

contra un

repartiment general, la Presidència
Consell de Ministires la reso]. •en favor

del
de

les

autoritats

que

depenen

del

Ministeri

d'Hisenda.

l'Alcalde, Comissió Provincial i
el repartiment veïnal per a
cobrir
forma amb arreglo al ar
es
dèficit,
ticle 138 de la Llei Municipal i es recorre
contra el mateix davant la Diputació segons
el 140 •de la dita Llei, que no pot creure's de
Al.legaven,

rnador,

Gov

que

obstant

el

R.

D.

resolutori

de la com

petència, sense entrar a diferenciar les classes
de repartiments, ve a consignar que les recla
macions «per agravis que es causin en la for
mació dels repartiments municipals» seran re
soltes per PAdministració de Propietats i con
cretament pel Tribunal de repartirnents pro
vincial «mentre (diu un Considerant) altres
fets o raons legals no aconsellin variar •el

cepció que allega pot portar la nul.litat de ço
actuat, i per tant deu fer aquell dipòsit del
deute, mes el 20 per 100, del qual n'és exempta
l'excepció de caràcter
El criteri de la R. O. farà que
sempre s'hagi
d'efectuar aquell clipósit o ingrés per tal com
també sempre les excepcions civils són de la

Vegi's

Suscitada
un

No

de 1900, ja que l'ex•

incumbència de la jurisdicció civil.
considerant:

30

rogat. per un R. D. ja que les lleis solament
és deroguen per altres lleis posteriors.

esta

bleix, tot sentant Pafirmació rusdita, que tal
reclamant ve

D.

Gaceta del día 8

timent.

ió

1923

REPARTIMENTS

pació d'immobles municipals per a una obra
provincial, l'Ajuntament va recórrer en alça
da, fundat en els aventatges d'un altre pro
•
jecte que no s'acompapyava al recurs.
El Ministeri de Foment, en la R. 0., desesti
ma

ls fiadors per ésser insolvents els deu

contra

•

`30

gons ho permet la Instrucció de 26 d'abril •de
1900,

18

R. ,D. DE

de 16z3

via

URBANA

ANY

criteri.»

un

Copiem

dos

Considerants:

a

tS

Lit

RECURSOS D'ALÇADA

BENEFICÈNCIA

CONTRACTACIó MUNICIPAL

le

(R. O.

DE

6 FEBRER

Gaceta del dia

1923)

7 del mateix

(R.

mes

311

74
tt
is
u

ra

limitació

doncs, el
la

la

jurisdicció civil aclarir si la

:Aquesta

i

pugui significar

des

coneixement de les disposicions del testador al
nomenar patrons als Ajuntaments, un Alcalde
dels quals, en
aquesta cas, havia sigut designat
dipositari judicial.
dos

en

defi

estrems del Considerant:

superior.
regla de procediment la
de que tractem, dictada en

mediament

fun

mentals,

Copiem

d'alçada és, esencialment, la .cri
superior perquè corregeixi l'extra
causada pel seu inferior.
Suposa,
recurs d'alçada una jerarquia admi
de persones i d'autoritats, essent

última, la més alta, la que parla

R.

O.

sumpte

inadmisible el iecurs,

En

recorda
un

as

de Pòsits, la qual va declarar •anòmal

perquè

guida.

copiem

un

Considerant:

no

o.

2 mArtç

Gaceta del dia 6

s'en deduiex que excepte en determinats
casos, el recurs s'ha d'exercitar davant de

la

que aixà

(u.

bé

dació és orfe de representació, mentre
adopta
aquelles mides de seguretat i precaució ele
sense

1923)

28 del mateix mes

nitiva en nom de l'Administració. D'aixà tam

Llei

d'Enjuiciament Civil determina el
procediment a seguir per a l'adjudicació de
béns, i a més segons l'Instrucció de 1.899, per

er

un

nistrativa

difunts els marmesors.

1.

a

versos

hagués nomenat patrons a di
Ajuntaments, i a pesar de que siguin

FEBRER

El recurs
da

que el testador

toca a

21

Gaceta del dia

Correspon als Tribunals ordinaris, practicar
les mides urgents i de precaució per a la
segu
retat i administració dels bens deixats amb
destinació a la beneficència tlocent, malgrat

La

O. DE

l'havia

se

Autoritzada
oessió

d'una

1923)

del mateix mes

legalment
concesió

l'Ajuntament la

per
per

a

executar

unes

obres, el cessionari no més respon, com a con
tinuador del cedent, i li poden ésser embar

gades, les utilitats líquides obtingudes i no
percebudes per a,quest, fins al moment del
traspàs, així com la fiança en la part que
no sigui precisa al compliment del contracte,
segons resulti de la liquidació definitiva.
Aquesta R. 0., que la dicta el Ministeri de la
Governació en vista del que disposa l'arti
cle

36

del R.

odnftraotaoió

D.

de

15

a

la

modjfica
havia aprovat

la

març

1903 per

d'c(bres púbfliques,

de 4 d'octubre de 1922 -que
la
cessió de les obres de reforma interior de que
es tracta, venint a declarar d'un modo cate

gòric que

no

essent embargable

la concessió,

ho són, amb les limitacions dites, de
de quantia, les utilitats líquides i la

Copiem dos

Considerants:

temps
fiança.

REVISTA

16

(R.

D.

30

1923)

GENER

las

«Considerando que

recla

mencionadas

autoridacles

y del R.

brUn

D. de 11

septiembre

con

que

de

cuestión suscitada hoy se han dictado por es
ministerial

te Centro

las R.

O. de 6 y 21

septiembre y 31 octubre último (Gaceta
7 y 25 de septiembre y 1 de noviembre) que
carUcter

23

y

D.

de

incidencias,

sus

de 11

de 1921,

junio

por

a

de la

ser

competencia del Ministerio
dependencias provinciales.»

(n.

que

se

de 1918 y R.

septiembre

toda

en

conocer

repartimientos

lo que se relacione con los

el R.

con

general han resuelto que los Gober

nadores deben abstenerse• de
nerales

de
del

ga

refiere
O. de

privativa

de • Hacienda y sus

tas de

embargo por

título

distinto del de la

ello valdría tanto como im

concesión, porque
pedir el ejercicio de las atribuciones que las
leyes conceden a los Tribunales ordinarios;

Considerando
-

Considerando que la fianza puede ser tam
bién obj eto de embargo para la realización, de
acciones judiciales, sin relación alguna con
la concesión,
que

siempre

ferente

de

la Administración
de los derechos

realización

el

caso

cesión,
se

se

de

la

pr-esente

ha es'abl cido

consigna

soRdtando

para la
misma, de

pública

la concesión, con tanta mUs razón
cuanto que al pactarse la

rivados- de
en

por particulares, aun
con subordinación al derecho pre

ejercitadas

en

1

expresamente, según

el escrito de 7 de Abril último,

aprobadón

de

dicha

cesión,

que ésta se efectúa siguiendo de la propiedad
del Sr. Silber; pero afecta a las responsabili
dades del -Sr. Echevarrieta para con la Cor

poración municipal la fianzac onstituída
aquél en la Caja general de Depósitos».

por

texto

legal

al promotor

los

presentes recursos ni en el grupo A,
porque no es contribuyente directo; ni en el
B, porque aun cuando puede ‘equipararse a
los

subsidiarios

contribuyentes

contra

la

cantidad

no

serialada como

reclama

débitc;

nj

el C, porque éste abarca tan sólo a las per.
sonas no obligadas con la Hacienda, y el fla
en

dor de deudores del Pósito lo estU, y para sos
articuladas

razones

tener

que

este

en

caso

no

lo està porque ,3e

contra él dirigido,

como

dición que niega «a

priori»,

genera, sin

interés

rios de fincas

olvidar el de los

ocupadas

propieta

y el del vecindario de

Rentería.»

O. DE

21

FEBRER

luciones administrativas se recurra
la

su

existe

autoridad

superior,

a

del

en

la que

Agente ejecutivo

Jefe inmediato,

alzada
dictó

que
funda

•el

es

en su

sea,

lícito

daria

la

de

recurrirse

Sección pro

caso, a la

nulidad

de

el

en

procedimiento

si fuese fiador, con
y que si realmente

nulidad irremediable

a

todo

actuado.

O. DE

6

FEBRER

1923)

«Sexto. Que el hecho de no rendir cuentas
los albaceas al Juzgado, a tenor del artículo 907
citado del Código civil, en el plazo serialado por

el

Delegación
prescindir de la je
es uno de los principios en que
procedimiento administrativo».

vincial, y de ésta,

rarquía,

que

ha

de

(R.

acuerdo que se considera lesivo, y así, en ma
teria de Pósitos, si causa lesión una provi
dencia

substancial

1923)

«Considerando que el orden regular y ló
gico del procedimiento exige que de las reso
ante

el grupo E, porque se trata de una especie
de cohtribuyente subsidiario que alega vicio
en

lo

se

fué ex

recurrente:
las

que

de

del expresado

cabe considerar

infiere que no

tando aquel que fuese mUs beneflcioso para rl

injusto obligar al nuevo concesionario a acep
tar responsabilidades originadas en actos u
que él

ms)

Considerando que
se

1922)

DESEMBRE

extinguió la fiariza, habría que admítir tal ex
tinción previamente, dando así como supuesto
previo lo que precisamente constituiría solu
cíón del problema; y en cambio debe colocarse

Regia, sin que

a

el

20

o.

Municipio de Renteria en contra de la
necesidad de ocupación se pontraen pura y
simplemente a exponer las excelencias de otro
proyecto que al menos debía haber unido
recurso con sus planos y Memorias, para ser
objeto de juicio comparativo y poder deducir
ventajas e inconvenientes de uno y otro, adop

serior Silber, antes de los embargos o a pesar
de éstos, hubiera podido disponer, ya que sería

de otras personas

en

el

por

pero siempre dentro de los límites antes cita
dos y con la salvedad de aquellas de que el

trario:

y

la ley citada y a ellos ha

Corporación municipal

a

omisiones

públi

trUmites claros

sus

oportuno

(R.

«Considerando, por todo lo que queda ex
puesto, que las utilidades obtenidas hasta el
momento de la cesión no pueden quedar exen

17 de la ley,

utilidad

ajustarse necesariamente

2 maitç 1923)

or.

de

los que reclamen contra dicha
utilidad, facultad que no ejercitó ren tiempo la

la

a

posterioridad

de

mento

1918 ha hecho este Ministerio:
Considerando

obra tiene

dentro de

precisos

no

que del mencio

interpretaciones

precepto

ello

a

una

es

por expresa y ter

toda vez que la declaración
de

(R.

semejante alegación

que

improcedente
prohibición del artículo

minahte

aquella

conocer

gubernativas, perque

autorizan las
nado

deben

1923)

GENER

absolutamente

ca

MUNICIPAL

VIDA

18

D.

«Considerando

presentadas contra los repartimien
tos, en los cuales pretendXan entender los
Gobernadores, de conformidad a lo preceptua
do en la Ley Municipal y demUs disposiciones
no

LA

(R.

maciones

adminístrativas,

DE

testador
tima

para

dar

Voluntat, ni el

cumplimiento a su úl
-haber fallecido todos

de

aquéllos sin haberla realizado ni efectuar lo

dispuesto

en

el

expresado precepto, izueden

para que los Tribunales no co
aun así, de
nozcan hoy del asunto, ya que
las dispo
con
lo
estatuído
en
conformidad
ser

motivo

siciones

invocada,s, les esté de modo expreso

encomendado.

Séptimo. Que ordenado en el artículo 1.125
de la ley de Enjuiciamiento civil que «el Juez
cuidaré también de que con las rentas se cum
los
plan puntualmente las cargas que sobre
bienes hubiere impuesto el testador o funda
dor», y consistiendo aquéllas
el

sostenimiento de las

tres

en

este caso en

Escuelas creadas

presumir

por D. Lucas Aguirre,
posible
docentes puedan
que dichos institutos
no

es

sufyir

alteración y menoscabo en sti7marcha 000n0
mica y cotidiano funcionamiento».

