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LA CASA DE LA CIUTAT DE

CAP Lleydapoblació
( 38.260

de tenir una Casa Municipal de tan llunyana tradició com la ciutat de
edificis barrocs, o altres encara més moderns, han substituït les primiti
ves Cases Municipals, deixant només ací i allà, com relíquies, una porta o una finestra antigues.
Solament a Lleyda, la ciutat feta Municipi del domini català d'encà de les acabades del segle xn, i dotada del
Consell de Paers desde 1264, pugna encara per conservar-se ferma la primitiva Casa Municipal, ostentant els finestrals
del segle xiii, parions del que hom veu en edificis privats de Tàrrega i de Girona, i conservant viu en el poble el nom
antic de Paeria; les adaptacions successives, però, l'han estrafeta i les construccions modernes del veïnatge li han llevat
Fambient propici.
La ciutat de Lleyda, amb unes quantes restauracions fetes amorosament, encara podria salvar l'esperit de la ciutat
antiga i fer-se uns racers de pau i recolliment en mig del tràfec modern : el carrer de la Palma, la plaça de Sant Llo
renç, la de la Paeria, l'Hospital antic i, per damunt de tot, la corona de la Seu augusta plena de meravelles.
altra

de

Catalunya pot elegrar-se

LLEYDA

habitans ).

A tot

arreu

REVISTA

2

DE DRET PÚBLIC

iT

A

PROBLEMA

ASPECTE

ESPANYA

GENERAL

la Constitució — art. 15 — tots els
espanyols són admisibles als empleus i càr
recs públics segons son mèrit i capacitat.
— art. 54 — conferir els em
Al Rei

Segons

pertoca

pleus civils amb subjecció a les lleis. I per
l'article 80, se declaren inamovibles Jutges
ésser separats, sos
casos
pesos, ni traslladats més que en els
i en la forma prescrita per la llei orgànica
i

Magistrats,

no

podent

dels Tribunals.
gs solament relativa

aquesta inamovilitat
és garantia, no
judicial,
encara sense deixar portelles obertes en la
judicatura i magistratura, deixa de tenir
efectivitat en el Ministeri fiscal; però és lo
cert que per a uns •i altres existeix en quant
la separació, aspecte que primordiament
ens interessa. La tenen també els Registra
dors per la llei orgànica hipotecària — arti
cle 308 llei 21 desembre 1869, d'igual text
i número en la vigent de 16 de desembre
1909; — es notaris, art. 44, llei 28 maig 1862,
concordant amb diverses disposicions ul
teriors; i els professors d'Universitats, Ins
doncs

tant

tituts, Normals,

com

mestres, etc.

—

art.

170,

En aquestes dispo
llei 9 se'embre 1857.
sicions, de vella data, s'exigia per a la se
paració o remoció una sentència judicial,
o un expedient, tramitat amb audiencia, i
que se jus
tifiqués, contra l'empleat, motiu legítim de
separació; és més, en la antiga llei del no
defensa del interessat i

en

e

tariat, per mitjà dels collegis, s'establia
al respecte, la jurisdicció disciplinària.

ja,

Els elements o bases cabdals de la garan
tia del funcionari en el càrrec, ingressaren
doncs fa moits anys en nostre sistema fun

cionarista, i en la forma més eficaç, això
és, per mitjà de lleis. Però dits cosos o grups

magistratura, nota
ria", registres, professorat — exerceixen llur
funció quelcom individualment, privativa
de

•

funcionaris

—

ment, un xic al marge del veritable funcio
narisme, el de Les dependències i •oficines
ministerials, sigui allí on vulgui on exer
ceixen. Aquest, és a dir, el gros del funcio
narisme, ha viscut a Espanya un sistema en
que no sols imperava l'amovilitat, sinó que
es

reiterava constantment

pel poder públic.

Fins al 1868, escriu Royo, dominava a Es
el
panya el règim de l'spoil system. En
mor,
Decret
de
18
Reial
temps
•juny 1852,
vigent, es consignava — art. 43 — el prin

empleat té dret
manifestació dels documents que
tivat llur separació, sospensió
ni tampoc a demanar formació
cipi de que cap

exigir la
hagin mo

a

trasllat,

o

de

causa,

aquestes mesures no tinguin altre
caràcter que l'administratiu, i en el art. 42
es deia que les sentències absolutòries dels
tribunals en causes criminals incoades als
empleats, no els conferien dre a reposció

quant

llurs empleus; norma aquesta ben diversa
la que el mateix any establia l'Estat
Prussià. En el Reial Decret-sentència de 19

en

de

març

1879

es

declarava que

els

amovibles, inclús

art. 8 — pu
juny 1895 manan"
blicar es escalafons, i donan', normes, enca
ra parcialment vigents, sobre
l'antiguitat,
— art. 9 —
es manifestava,
que la inamo

EN EL CARREC

DEL

MUNICIPAL

tos de 30

GARAN I IA DEL FUNCIONARI

EXXMEN

VIDA

els ingressats per
lo contrari
establert
sinó
s'havia
oposició,
de manera expressa. En la llei de pressupos
eran

PROBLEMES

T

LA

DE

empleats

vil,tat dels funcionaris, de qualsevol ordre,
al servei de l'Es'at solament podrà decla
e:s
rar-se per virtut d'una llei, respectan',
drets adquirits. I com a revelador de
perit que governava la matèria, cal consig
nar que, respecte
des empleats inamovi
bles per les disposicions esmentades, a l'és
ser objecte d'una mesura de correcció, se
paració, inclús, no trobaven en la jurisdic
ció contenciosa, són orgue pro"ector contra
de l'administració, l'em
doncs si un dia — Reial Pecret

illegals

les mides

par degut,
sentència 29 novembre 1880 -- aplicava ex
trictament la llei, reposant, en aplicació de
l'esmentat article 170 de la llei d'instrucció
pública, una mestressa indegudament desti
tuïda; en altres ocasions, tractant-se fins

finitiva

del

Seguiren

servei.

la

pròpia
1901, quin
regla, i el

orientació, el Reial Decret 8 abril

10 mantenia Fanterior
que, per altre R. D. de 20 del propi abril
de 1901, es féu extensiu a la Presidencia,
del Consell, i Ministeris de Gràcia i Justí
article

cia, Governació, Instrucció i Agricultura,
Indús"ria i Comerç, fins que, anys més
tard, es regu.aren per mitjà de llei els
drets dels funcionaris. La primera, en 19
1904, fou dictada per als funciona
ris del Ministeri d'Hisenda, en el seu arti
cle 8, se traslladà simplement la lletra de

juliol

l'article 10 del R. P. de 1901 — 8 abril,
i l'esperit de Yart. 13 del R. D. 6 octubre
1899. Seguiren més tard, al 1908, les lleis
de 14 abril, 4 juny i 12 d'agost, referents,
respec'ivament, als ministeris de Governa
ció, Foment i Gràcia i Justícia. En la pri
14 abril — s'establí•— art. 4 — que
els funcionaris que eren consolidats en els
•
emp'eus amb subjecció a lo disposat en la
llei, i els que ingressessin per oposició, no
podien ésser separats ni privats de son
mera —

virtut d'expedient en el que
defensa de l'interesat; també
podien ésser separats per acord del Consell
de Ministres, sense necessitat de l'expe

catedràtics, negava la reparació mitjan
çant l'acolliment còmode de la crònica ex
cepció d'incompe'ència. — R. O. 24 juliol
1878; R. D.-sentència 21 juny 1881; R. O.

dret sinó

20 gener 1882.

dient previ, però les vacants que se pro
duïen per dit acord es cobrien necessària
ment, així corn les resultes, en el més •an
tic entre els. cessants i sense consumir torn.

de

En

aquest

ordre

jurisprudencia,
Reglament
juny 1894, a tenor

de 1ra

avenç 1aricle sisè del

marca un

de lo Contenciós de 22 de

són matèria del recurs conten
ciós-administratiu les correccions discipli
nàries imposades als funcionaris públics,
del

qual

no

civils i mLitars, excepte les que impliquen
separació del càrrec d'empleats inamovi
bles segons llei. Era això posar els funcio
naris, quant a la separació, al racer pro

però tan". sols en quant
mesura—separació—i així
mateix tant sols en quant llur inamovili
tat fos estah er'a per llei. En l'aplicació o
interpretació ampla d'aquest text, podien
tector dels

tribunals,

tractés de tal

se

els tribunals contenciosos trobar una base
de protecció per a l'estabi:itat de l'empleat;
pere, es ben sabut que l'han interpretat més
aviat restrictivament, i rendint homenat
— a

la

com en tan'es altres matèries
ge
lletra del text, s'han negai gairebé sem
pre a tramitar o acollir tota demanda con
tenciosa que no anés extrictament contra
—

una

separació.

—

4

oc'ubre

1894;

10 fe

1896; 10 abril 1902; 27 i 28 març i
23 abril 1903; 8 octubre 1917; 22 novembre
1919; 14 juny 1920, — o que, anant inc
brer

contra una separació, no tingués l'estreva
27
ment de l'inamovilitat en una llei
abril i 7 maig 1894; 6 desembre 1901; 27
març í 14 juliol 1903; 16 desembre 1908;
7 desembre 1909.
Fins a Facabament del passat segle, en
el dret

i en

la,

blic, salvant to

alguns

i

Rs. Ds.
zada la

realitat, el funcionari pú
lo més els rams esmentats,

l'obtingueren. per
Reglaments, no tenia garantit
permanència en el càrrec. S'inicià
pocs altres que

o

Gascón — la reacció cap a la ina,movi
litat amb el R. D. Villaverde, de 6 octubre
1899, respecte dels funcionaris del Minis
teri d'Hisenda na pertanyents a cossos es

—

pecials,

en

el

qual

—

article 13

—

s'establí,

que les cessanties podien sols decretar-se,
per reforma de plan"illes o supressió d'em
pleus, per conseqüència de servei, i per
falta greu
resolent-se

comesa

audiencia

de

cessantia

en

en

l'exercici del càrrec,

expedient governatiu, amb
l'interessat, i implicant la
aquest cas, la separació de_

en

cons'és

en

la

En la segona — 4 de juny — es consigna
senzillament — article 13 — lo mateix que
el R. D. de 6 octubre 1899. I en la tercera
— 12
agost — es manifestà — article 5 —
el
que
personal tècnic de la sub-secretaria
de Gràcia i Justícia seria inamovible, i

separable

justa

no

previ

expe
dient en que s'escoY és necessàriament a
l'interessat; això no obstant, el Govern
sense

podia acordar, per via
reccions que

es

orgànic,

ment

causa,

disciplinària,

determinessin
arribant fins

en
a

les cor

eL

Rega

re'ardar

discrecionalment l'ascens, i decretant la sus
sense sou, per temps que no excedís

pensió,

de sis mesos.
La data de

1908

marca,

funcionarisme
espanyol
tant; no s'establia cap

doncs, per al
fita impor

una

règim especial

de

s'avençava un bon
s'hi
pas en el camí anterior, i, sobretot,
de la llei.
i
fixe
mitjà
regular
avençaba pel
Posteriorment, deixant de banda nombro
ses disposicions ministerials, són de notar
la llei de primer de gener 1911 fent exten
sives as funcionaris del Ministeri d'Ins
trucció les disposicions que per als del Minis

singular garantia, però

'eri de Foment dictà la ja examinada de 4
de juny de 1908; i la de 30 de juny de
1914
dels funcionaris de la Presi

Fe

s'
Si

fo

tr;

de
de
el

Po
ri

respecte

— article
dència del Consell, i en la que
10—no es fa més que reproduir el ja re
petit article 13 del R. D. 6 octubre 1899,

gairebé amb les mateixes parau'es.
—
En aquest llarg període — 1894 a 1917
la jurisprudència, sense una continuïtat
rigorosa, a,cen'uà bon xic, en general, llur
esperit protector en la matèria, ja en apli
al
i
cació de les noves lleis esmentades,
la
en
com
gun R. D. d'esperit similar,
car
en
mantenir
els
insistència
principis
din&e, això és, cansa de la correcció
com
audiència de l'interessat i

de

separació,
pliment en l'expedient de les formalitat
legals — 11 gener 1895; 18 desembre 1899;
1 maig 1902; 28 gener 1903; 26 novembre

gldi

i

ra

15 desembre 1917; 10 març• 1920.
dolorós, repetim, és no trobar en la

—

juri

fu

tr;

REVISTA
del Suprem

prudencia

una

l'esperit garanti:zador,
ment, en qualque auto
trina de

correcció s'hi

a

continuïtat

en

cloncs, esporàdic.a
o sentència, la doc

consignà magní

ficament; així, darrerament, en 1.'auto de
15 desembre 1917 se doc"rinà que la juris
dicció contenciosa era, la suprema garan
tia de la puresa del procediment corrector;
i en la sentència

DE

VIDA

LA

MUNICIPAL

funcionari públic,
tat personal i la

innecessari,

de

i amb ella la tranquili
probable eliminació, per
l'esperít defensor collect'u,

sempre exposat a la rebeldia, i al foment,
per imposició, de l'esperit de cos, moltes
voltes tan sols vincula en la privada con

justícia

veniència, amb

o

sense.

de 10 març 1920 s'anullà

JOSZP CLAVERIA ECHAVE..

governatiu retornant-lo al
tràmit de donar audiència a, l'acusat.

Prof. a l'Escola d'Administratió

l'expedient

tot

Sense que

•es

produïssin

innovacions

sen

camp
sorgí en 1916
el movi
i en 1917, iniciat pels militars,
ment funcionarista que, després de vacilla
cions reflexades en Rs. Ds. i Rs. Os. con
tradictòries, tenia que produir la vigent i
sibles

el

en

la

aplicació de 7 setembre de ma
eix any. Per la primera, i limitant-nos

que constitueix l'essencial objecte d'a
quest treball, es regulà — base quinta —
la separació del servei, autoritzant-la sols
en virtut
d'expedient governatiu, instruït
amb audiència de l'interessat, per faltes
greus de mora:dtat, desobediència, o reite
rada negligència en el compliment dels
al

Per i'conveniència del
Consell de Minis"res, acor
dar discrecionalment la cessantia o separa
ció de qualsevo:, funcionari •o auxiliar, pu
blicant la resolució a la Gaceta i donant
deures

càtrec.

del

servei, pot,

el

a les Corts de la mesura
adoptada.
La vacant que en aquest cas resulti deurà
ésser proveïda fora de torn per rigurosa
antiguitat. Els reglaments determinaran
la forma en què, en aquest cas excepcional,

compte

serà

escotat

l'interessat pel Consell d3
Ministres, o pel Ministre del ram. res
pectiu, en tràmit sumari. Contra la resolu
ció ministerial que decreta la cessantia, o
la

electoral i els projectes de
llei provincial

clàusula de l'art. 72 de la

La

nova

representació total. Segons les referides or
denacions, els Consells Municipals passen
a ésser elegits per sufragi universal, direc
te i secret, segons els principis de la repre
sentació proporcional, tenint cada elector
dret •a un vot, i essent electors i elegibles
tots els homes i dones de nacionalitat ale
manya, que hagin complert 20 anys, esti
guin en ple ús de llurs drets civils i por
tin un mínim de residència de 6 mesos en
el municipi.
•a les Dietes o Assemblees
Província i de Cercles han estat regu
lades per una llei de 3 de desembre de 1920.
Les disposicions fonamentals són les ma

H i darrer

reforma

que, com hem dit en l'article anterior,
el millor dels casos, donaven a la ma
joria de Ia població una, tercera part de la
en

de

seva

La

gis,

Les eleccions

LOCAL PRUSSIANA

capital manifestació funcionarista que im
pliquen, en l'administració civil, la llei de
bases de 22 juliol 1918; i el reglament per
a

ADMINISTRACIÓ

LA NOVA

tots, secret i directe. 112issapareixen aquells
sistemes electorals per classes o per col.le
a

nova

teixes que per a les eleccions municipals,
amb les diferències de que no tots els elec
tors

Cons

homes i dones

titució prussiana segons la qual «les pro
víncies administren per mitjà de ilurs ór
gues propis» no
representa un absolut
renunciament del poder central en la for

menge

d'aquests orgues.
projecte de Constitució

víncies

mació

En discutir-se el
dins

la

Comissió

respectiva, fou rebutjada

són

elegibles,

si

nó únicament aquells que han complert
els 25 anys, i que no precisa portar un
mínimum de residència en la circumscrip
ció, sinó que és suficient estar-hi domiciliat

l'elecció, el qual deu ésser diu
festiu, designat pel Govern
en

dia de

el

o

principi

el mateix dia per a totes les pro
per a les eleccions a Dietes pro
i designat pel Comitè de Cercle

—

una moció enca
minada a que els Presidents Superiors (au
toritat suprema de la Província) i els Pre
sidents de Districte fossin elegits per les
Assemblees provincials. L'art. 86 de l'es

vincials,

mentada Constitució,

necessita: de renunciar llurs càrrecs i

sen

que s'interrompi, per aquest motiu,
cobrament
únicament
d'honoraris;
militars en actiu servei tenen suspès

llur

estableix, com única
moment, a la personalitat

concessió, de
local, que els Presidents Superiors, els Pre
sidents de Districte, els Presidents dels
Consells

provincials

per

les eleccions

Dietes de Cercle. Es
de l'Estat
les Dietes o Assemblees
a

empleats i obrers

són elegibles per a
provincials, de Cercle

o

Municipals,

sense

se

Escolars i el President

de la Junta Naciona:, d'Agricultura, seran
nomenats d'acord amb el Comitè Provin

a

funcionaris,

els

del dret electoral.
Fins al present

no

s'hagi promulgat

tenim notícia de que
la llei relativa

encara

separació, pot interposar-se recurs con
tenciós-administratiu, dintre dels requisits

cial en tan: no es
l'art. 72 anúncia, la

i

article, «ampliarà l'esfera dels afers admi

les administracions locals, anunciada en
la nova Constitució prussiana.
trnicament una llei prussiana de 14 d'oc

nistratius autònoms confiats a les Provín
cies, fent-hi passar matèries que fins

tubre de 1919 ha creat, en compliment del
tractat de Versalles, una província d'Alta

no
eren més que delegades».
Fins aquí les reformes introduïdes per
la nova Constitució no al'eren els princi
pis fonamentals de Yantiga organització lo
cal prussiana: s'inícia un criteri de major

Silèsia, establint que,

regles generals de competència per raó
de la matèria, de la llei de 22
juny 1894.
La millora que la base transcrita enclou,
respecte del règim anterior, és manifesta.

S'Imposa

l'audiència

prèvia

de

l'interes

sat; es precisa, per primera vegada, i
forma semblant a la de les ordenacions

en
es

trangeres,

la natura de les faltes que po
la F-eparació transitòria, o
definitiva del servei, i s'atorga clarament
el recurs contenciós conra, el decret de se
den

legitimar

paració,

i amb

Tribunals,

ell,

protecció revisora dels
garantia del funciona

1.a

màxima

ri enfront

a
l'obrar de l'Administració.
En el reglament de 7 setembre de 1918
es precisen —
capítol V — les faltes lleus,
greus i molt greus, que poden cometre els

funcionaris
— art.
58;

llurs càrrecs
— la sanció de 1a inducció
art.
— la
gradació de càstigs a im. o
sar, entre els que figura, com a màxim,
la cessantia o
del servei — ar

ticle
tre

en

l'exercici

de

separació

62;

—

potestad de sospensió
l'expedient, — art. 65 ;

la

men

— la
tramiti
de decretar, pel Consell de Mi
nistres, la referida separació discrecional,
—
es

manera

66;
tribunals

art.

dels

la formació i funcionament

d'honor

L'ordenació

—

arts. 67 1 següents.

que representen la llei i re•
glament de 1918 constitueixen, com hem
dit, un respectable avenç en nostre sistema
funcionaris'a. Cal sols es compleixin since
rament per a que, animant
a la lle

tra, impliquin ferma

l'esperit

garantia

en

el càrrec al

promulgui la
qual, segons

llei que
el propi

present

respecte

i • consideració

envers els orgues
o
Consells
Assemblees
s'afluixa el rigor de l'au'oritat

representatius
electius;

—

—

central sobre les
llur

perfecta

matèries

de

Províncies;

es

a

l'art. 72 de

per als nomenaments de

personalitat

mateixos que regulen les eleccions a la Die
ta, amb la única salvetat de que en les
eleccions municipals una llei de Pals pot
subordinar el dret al vot, a una estada d'u
na certa durada — un any com mhxina
en

el

municipi.

Desenrotllant

aquest principi

constitucio

nal, les ordinacions de 1918 i 1919 han vin
gut a reglamentar les eleccions municipals.
que regula les eleccions a
la Dieta és el que estableix (art. 4 de la
Constitució) el sufragi universal, igual per
L'alludit

principi

President

Su

perior de la Província, dels Presidents de
Dis'ricte i del Cap, dins de la referida cir

article

refereix al dret electoral en la
de les Províncies, dels Cer
cles i dels Municipis, i estableix que e:s
principis fonamentals d'aquest dret són els

President
Provin

te el parer d'aquest Consell en la resolució
de totes lss qüestions de caràcter general

cumscripció, de la
Apart d'aquesta

es

el

Govern
per consellers nats en l'Alta
Silèsia o portant-hi un mínim de residèn-_
cia de 5 anys, devent éss.er tingut en comp

s'obre el camí vers una progressiva amplia
ció de l'esfera d'aquestes matèries.
Però l'article 74 ve a transformar el con
tingut dels orgues locals electius. Aquest

representació

ella,

constituït

proclama

autonomia en l'exercici de les
llur exclusiva competència, i

en

Superior és assistit d'un Consell
cial, nomenat provisionalment pel

Policía de l'Estat.
llei especial, que afecta,

hem dit, a una sola província i que
és fidel al criteri dominant de situar la
com

tats enfront

Províncies o nacionali
del Govern central amb una

de Iss

dignitat major

de la que

reconeguda, amb data 14
o

sigui

ció

de

publicat

tres

mesos

els venia essent
de

abans de

esmentada,
projecte per
règim de la vida

la llei
un

juliol de 1919
la promulga

havia sigut ja
l'establiment

.a

1ca1 segons el
facultava a les Dietes Provincials
per ordenar determinats afers que fins ales
hores havien sigut funció de l'Estat, com,
per exemple, el fixar dins de la respectiva
del nou

qual

es

circumscripció la
colar ob:dgatori i
d'infracció

aquesta

er.a

duració del
les sancions

període
en

els

es

casos

del
precepte, i, sobretot,
la concessió més important

—

s'atorgava
per sufragi

a

les

en

En

les Dietes Prov:n

cials, la facultat fonamental que amb tant
està

instituïa Con
al
:es
Provincials,
Dietes
sells, elegits per
costat del President Superior, dels Presi
dents de Dis'ricte i del Cap de la Policia de
l'Estat dins la Província, en lloc dels an
el

projecte

nou

qüestions
quedava
composició. Per

les D.etes Provincials s'els reconeixen
drets legislatius i adminis.ratius, que
dant facultades per dictar i promulgar re
com les lleis de
ges de dret obligatòries
que fa referència a regla
l'Es'at, en tot
men:s per a l'aplicació de les lleis de
i de l'Imperi i a matèries d'ordre local,
com, per exemple, en tot el relatiu a ca
mins, dret forestal i rural, assoc:acions,
béns tertitorials,
sobre
dret successora:
A

nous

principis.

llur

per fixar
provisió dels es

facultada
a

la

afers

encaminada

anava

con'rol. Tots els al
simple
de
l'Administració
tres
funcionaris de
l'Estat venien a ésser substituïts per fun
cionaris provincials, i, àdhuc els afers re
latius a instrucció pública, deixaven d'és
ser
atribució del President Superior per
passar sota la jurisdicció dels organismes

provincials.
Aquest era

el

de tal forma els

projec'e.
principis

Però trasbalsava
del sistema exis

que l'Assemblea Nacional, esverada
per les guspires separatistes esclatades en
algunes de les Províncies de l'Oest, quali
ficà el
de massa ardit i temerari i

tent,

va

projecte
rebutjar-lo.

L'afer es reme'é a nou estudi i, final
ment, el 15 de gener de 1921 el Govern prus
féu públic un nou avant-projecte de
sobre Administració Local, e: qual ha
via d'ésser sotmès a la deliberació i in
formació de les Dietes Provincials que el
dia 20 de febrer següent havien d'éser ele
sià
llei

gides, per transformar-lo, després d'aquest
període d'informació, en projecte definitiu.
Aquest segon projecte, concebut en ter
mes d'una major prudència, des del punt
de mira de mantenir enrobus'it el Govern
central i en re:ació a l'anterior, parteix
de

la

base de

conservar

les

característi

Pautonomia local en
ques clàssiques
l'antie règim, acreixent, però, el seu pa
trimoni i donant efectivitat a la concessió
de

de les

prerrogatives polítiques atorgades

a

les Províncies per les noves Constitucions
de l'Imperi i de Prússia.

corn

Ten: estar formats per
de cinc membres.

nombre màxim

un

El projecte, fina'ment, es refereix a la
contribució econòmica per part de l'Estat,
a aquest acreixement d'activitat de les cor

poracions

locals i estableix un sistema que
havem d'estimar com transitori, puix que
crea un règim de compensacions, però nu
constitueix, per a les hisendes locals, una
base financiera

Segons

les

pròpia.
projecte,

del

normes

l'Estat

subvenciona a les corporacions locals, per
realització de serveis abans exercits per
ell, que passen a l'actuació de les provin
cies

com

afers

autònoms

o

delegats,

amb

quantitats anuals equivalen's a les parti
des consignades per als respectius serveis
en el Pressupost de l'any 1920, amb un 50
100 d'augment
p_r
(*). La distribució
d'aquestes consignacions g:obals entre
continua essent
es
diverses províncies,
atribució del Govern central, seguint la pro
porció prèviament fixada per ell, escoltant
el Consell d'Estat, organisme que,
havem dit, queda constituït en el

jec'e,
de

com

pro

exclusivament amb els

representants

províncies. Aquesta

fórmula resta

les

litats naturals

En els afers delegats, aquest segon pro
— en el sen:it des
jecte no es tan racucal
— com
el que el precedí.
cen.raiitzador

o

actuar

a

agregats vora els Presidents
els Presidents de Districte, de.

— que
els territoris de llengua mixta
admetre
l'exercici
den àdhuc facultades per
de l'ensenyament en idioma no alemany.
en

tava com única institució sobrevivent de
l'antic règim, i el sol canvi de denominació
ja deixava entreveure que llurs atribucions,
de directives i supremes, passaven a ésser

destinats

estan

Superiors
queden traspassats a les Dietes
Provincials (o• al seu organisme perma
—
nent, els Comi:es Provincials), les quals
Districte,

cripcions locals. Unicament el President
Superior, a títol de Comissari, Enviat o Re
presentant de l'Estat en la Província, res

respectiva,
organismes
Superiors i

sotmesa a revisió cada tres anys.
L'orientació dels dos projectes va, doncs,
encaminada a reconèixer i
francament
enrobustir 1a personalitat de les naciona

e:s

aleshores pel President Superior i els Pre
sidents de Districte, és a dir, pels funcio
naris posats pel Govern central al cap de
l'administració de cada una de les circums

inspecció

rural, e:c.

i

són

de cap mena, mentre es continguin
els
límits de les lleis generals.
dins
Conseqüentment, tos e:s poders que
exercien en
aquests ordres els Ministres,
i els Presidents de
Presidents

a

estendre considerablement l'esfera de les
matèries reservades a la decissió autòno
ma de la Província. Segons el projecte, pas
la jurisdicció dels orgues lo
saven sota
cals àdhuc la gestió dels afers de l'Es'at
dins de les Provincies, administrats fins

de

uroana

—

hagin
perior

Dieta, havia d'ésser escoltat.
reforma

En

aquests
que
qualificats com afers
autònoms — les Dietes Provincials que
den facultades per cl.ctar-se els reglaments
d'execució que creguin necessaris sense que
d'atendre prescripcions d'ordre su

policia

mentats càrrecs de President Superior, Pre
sidents de Districte i Cap de la Po:icia de
l'Estat dins la Província, el Comitè Pro
vincial, orgue execu'iu permanent de

Aquesta

a

riors de .Administració.

tics Consells designats pel Govern central.
Aquests Consells havien d'ésser elegits se
gons les normes de la representació pro
porciona'n, amb dret a ésser escoltats en la
resolucló de tots els afers en els quals s'hi
La Dieta
de
debatessin

Provincial

Per

la representació
sell de l'Imperi, i, com en l'anterior pro
jecte, adquireixen el dret a ésser escoltades
per als nomenamen's dels emp:eats supe
en

tiu territori.
Altrament

aquest conducte,
tenir participació
prussiana dins el Con

d'Es:at de Prússia i,
les Provincies passen

reivindicant a nostra Man
comunitat: el dret a determinar, per mitjà
de llur Assemblea o Dieta Provincial, l'Es
tatut constitucional particular del respec
d'anhel

MUNICIPAL

conseqüència, segons el projecte, els
representants de ies Províncies passen a
ésser els únics components del Consell

províncies, representades

universal
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Passen d:ns l'esfera d'acció de les corpora
cions

locals,

titat

de

com

afers delegats, gran quan
relatives a ferroca,rrhs

matóries

secundaris, ensenyament agrícola, irriga
ció i drenatge, borses de treball, problema
de
Phabitac:ó, organitzacions professio
nals, etc. Eo nombre d'aquests afers s'aug
menta, doncs, considerablement per tal com
a ésser realitzades per organismes
naturalesa local una sèrie de funcions
abans exercides pe: poder central o per or
ganismes que constitnien s:mples delega
cions locals d'aquest poder, el qual, però,

passen
de

en

conserva la direcció i la

responsabLitat.

relig:ó

En ma:ória de

el projecte de 1921
els motllos de la

i d'ensenyament,
conté mes aviat durs
nova llei
provincial de
havem allud.t, que en el
es

l'Alta Silèsia, que
en
criteri generós del projecte de 1919 que
de_s
feia afers de l'exclusiva competencia
organismes provincials. Uns Consells ele
gits per les Dietes Provincials, segons els
principis de ia representació proporcional,
queden encarregats de represenar, en
la voluntat de ies po

aquests assumptes,
blac:ons respectives, a les quals, d'aquesta
forma, es dóna participació en l'elaboractó
de disposic:ons administratives d'interès
general. Aques's Consells han d'actuar, or
dinàrament, segons el text del projecte,
com
organismes consultius, sobretot en
tècnics
i de procediment; en qüestions
afers
de principis com, per exemple, en tots els
afers ielatius a modificació del caràcter con
fessional de les Escoles, l'Administració ve
obligada a atendre el parer del Consell.
Consells, constituïts segons lleis

Aques's

Drovincials, és

a

dir,

tades dins de cada

en

virtut de lleis d:c
per la Dieta

província

constituïdes

en

províncies

dins de l'Estat Prussià,, fins a l'extrem que
àdhuc en el plan de bases més modernades,
en
una part dels representants de Prússia
Consell

el

de

l'Imperi són

designats

per
reconeix a
nacionalitats la pos

pel qual

fe;

províncies,
aquestes províncies o
sessió d'una personalitat
les

es

moral natural ina

lienable. Altres atribucions .tan importants
com les de dictar reglaments d'aplicació de
les lleis generals i d'admetre l'oficialitat de

—

respectives poblacions
— en l'en
encara que no sigui l'alemany
àdhuc pel
els
són
conferides
senyament,
nica
més restrictiu dels dos projectes.
econòmica
no
ment en matèria
queda con
es
la
solidada
reforma;
comprèn, però, que
l'idioma de

les

la situació anormal que en aquest
ordre està atravessant Prússia i Alema
dins

nya,

sigui

sòlides i
resolució definitiva d'a

difícil

crear

posicions

per tan, la
afer resti vinculada a la
zació financiera de tot l'imperi.
que,

normalit

quest

M. ALCANTARA GUSART
Llicenciat en fi dministració
(49
neda

Fs comprèn otte la

alemany

ha

Ta nione'

poOerior depreciació de
aquesta proporció.

fer va-iar

immeesiemiffleoel
Tots els

Secro'stris

d'Ajuntament

de

Itmva tonen dret a rebre gratuitament

Cata•

aquesta

REVISTA DE LA VIDA MUNICIPAL, en y'rtut
d'acord del Consell Permanent de la Mancomu•

nitat, la qual li destna la subvenció convenient.
O
Si algun Recretari, per omissió involuntar'a

que 1113

l'adresa, no la rep, Ii preguem
REVISTA,
manife-11 a l'Administració crls la
núme
Editorlal Catalana, carrer d'Escudellers,
error en

ro

10

bis,

Barcelona, consignant

del poble.

Si, malgrat sr.xb,

no

fos atès

metre la quo'xa al Secretari de
l'Escola d'Administració.

bé

l'adreee

serveixi's tra.
8
la REVISTA,

REVISTA

LA MUNICIPALITZACIÓ
revesteixen

qüestions

Poques

als

pnr
que la

Ajuntaments major importància
nicipalització de serveis, atenyent,

mu

d'una
d'al
al
millorament
i,
d'aquests,
banda,
dotació de les hisendes munici
a la
tra,

pa s.
més

Poques

qüestions,

tre nosaltres. Jo
segurar que aixà

contra,

per

legislades

i deficientment

escassa

són

m'atreviria pas
sigui, de fet, un

en

a

no

as

perju

dici. He vist tantes vegades com una mala
reglamentació inutilitzava ins'itucions na
turalment bones i ben orientades, em fan
tanta por les males mans de l'Estat, que

m'atreviria pas

no

a

aquesta
cui,que — que

omissió
suum

fan pas sempre

queixar-me

de la

matèria. Val

en

els

millor,

a

seva

dir

—

Ajuntaments no ho
però l'erro de cada

d'aques's té el considerable aventatge
no perjudicar a:,s demés i d'ésser més

un

de

esmenable. Crec, no obstant, que
és necessari buscar i establir amb una mi
ca de
precisió les bases jurídiques fona
mentals d'aquesta importan:Issima funció

fàcilment

dintre

la

legislació espanyola vigent,

cordant les

escasses

i

xic

un

con

contradictò

disposicions especials sobre la matè
generals orgàniques que hi
relació.
I aixà és lo que anem a
guarden

LA

IE

sols no ha desvirtuat en res el criteri
de la R. O., sinó que l'ha reforçat, ente
nent-se que la municipalització no sols no
és incompatible amb la Llei municipal, si
nó que ve virtualment compresa i establer
ta en els ar'ic •es 72 i 137 número 1 de la

mateixa, amb inclusió del dr,t de monopo
li que aquest darrer assenyala per a tot
quan sigui necessari a la salubritat pública
Ja no hi ha hagu tanta unanimitat de
criteri en quan al segon extrem, o sigui
la necessi'at d'autorització mi
extrem que ha sigut i continua
essent el veritable cavall de batalla de la
qüestió. Si haguéssim d'atendre a la major
dels teoritzants sobre
de !,es
quan

a

nisterial;

opinions
punt, ens hauríem

part
aquest

de decidir fran
considera innecessària

camen' per la que
l'autorització. Si ens atenim a les disposi
cions i jurisprudència, hauríem de sentar
contrèria. Tractant, com tractem,
d'oferir solucions pràctiques, creiem que
ni
pot prescindir-se de cap d'ambdós ele

opinió

ni arribar

ments,

un

en

.a

forma

periodístic permet,

sumària que
dintre el pre

sent article.
*

*

*

primer assaig legislatiu

per a la mu
el
trobem
en
el
de
serveis,
nicipalització
de
llei
d'Hisendes
de
municipals
projecte
14 de juny de 1905, que si no arribà a és
El

aprovat, serví de base, en aquest
punt, a la R. O. de 23 juliol de 1907, de
què després haurem de par:ar. S'han invo
ser

com a precedents en aquesta matèria,
algunes disposicions anteriors o coetànies,

cat

Les Rs. Os. de 28 i 30 març i 6 abril
del mateix any de 1905; però n'hi ha prou
amb llegir-les per a compendre que aques
tes s'orienten principa men; en vers la so
d'abasteixement de sub
lució de
com

problemes

que, al fer-ho, adoptin mn
principi de municipalització. Hem dit ja que
l'esmentat projecte de 14 juny de 1905 no ha

sistències,

encara

sigut aprovat,
anys després, en
via

afegir-hi

que dos
de 1907, es dic
resolució, confirmatòria

i podem
18 març

tava encara una
de vàries anteriors, declarant

nopoli arrendat d'un servei

illegal

el

mo

propi a .a
com el de
pompes fúne
municipalització
bres. El veritable anteceden', doncs, de la
tant

sobre la ma
de que es tracta, és la R. O. de 23
juliol de 1907 ,abans citada, autoritzant
la municipalització de:, servei d'enllumenat
de gas a la ciutat de València. Aques'a
R. 0., que es considera generalment dero
amb aixà tota la seva
gada i ha

legislació positiva espanyola
tèria

perdut

Municipalització,

a

dir, sobre la facultat de
el temps
transcorregut

* *

tament s'abasteixi ell mateix o administri
directamen' un servei establert. Ha donat
confusió l'erro, que
combatut ja des d'aquestes
dels
mateixes planes,
que,
interpretant
servilment i restrictivament 1 'article primer
de la Instrucció de 24 gener de 1905, repro
duït exactament—amb la inclusió dels «Ca

major

cos

a

aquesta

subscrit ha

el

bildos insulares de Canarias»—en el corre
la' iu de l'actual de 22 maig darrer—entenent
que e.s Ajuntaments estan obligats
tractar l'execució de totes les obres i serveis
a

del

seu

càrrec,

i

consideren, per tant,

con

ex

qual
cepcional l'administració directa
sevol d'aquests. Excusem dir que semblant
criteri és, a judici nostre, erroni, i que
L'exclusiva o monopoli és el que dóna ca
ràcter
al concepte de
municipalització
Aquesta, doncs, consisteix essencialment
en
posar a càrrec de l'Ajuntament, arnh
exclusió de tota altra entitat o personali
tat, un servei so'mès a la seva competèn
cia. Hem volgut establir ben clara aquesta
de

distinció entre el servei desempenyat o ad
ministrat directament i el municipalitza',
únicament sobre d'ella pot escatir

perquè

al nostre entendre, lo relatiu a neces
sitat d'autorització, concordant en el pos
se,

les

diferents

opinions sostingudes.
impròpiament di

Descartada, doncs, la

serveis, anem a
des del punt de vis
de la veritable, o siga de la que va

municipalització
examinar la qüestió
ta

vista, dista molt,

mera

sobretot

en

la

de

de l'excinsiva o monopoli.
Els sostenidors de la innecessitat d'auto
rització, formulen el següent dilema: o el
servei de que es tracti ve comprès entre

acompanyada

els que per raó de salubrita' pública poden
monopolitzar els Ajuntaments, a tenor de

seva

claredat i tot
Examinem-lo.

no

obstant, de tenir,

ap'icació pràctica,

l'abast que

la

se

tota

li suposa.

Es indubtable, per consegüent, que amb
arreglo al text esmentat, tenen eis Ajunta
ments dret al nionopoli de serveis, en
que sigui necessari per a la salubritat pú
blica.
El que ja no és tant clar, és que
l'ús de la facultat d'expropiació I la limi
'ació de la llibertat de comerç que el, mo
nopoli imp iqui, no sigui condiciona; amb

mateixes o semblants garanties que
disfruta la propietat immoble en matèrta,
de policia urbana, no podent ésser afec
tada per plans d'obres sense la prèvia
les

tramitació d'un expedient que
voltes Iktprovació minis erial.

requereix
Per tant,

a

i

al nostre entendre, tampoc pot negar-se la
legitimitat de les disposicions amb qué
l'Estat pugui condiciont
aquesta mateixa

Ajuntamen's,

amb

una

prèvia

si es vol, declaració —
de
la
inclusió del servei de
justificativa
que es tracti entre els susceptibles de muni
cipalització, i del mantcnimen" d'aquesta
autorització

hagut alguna vague'at, per exem
concepte i denominació de ser
vei municipalitzat. Com sigui que molts
cops els Ajuntaments deixen a la inicia
tiva particular funcions de la seva compe
tencia, aprofitant-se de :a producció d'a
quella o intervenint-la 'ot lo més, s'ha
vingut aplicant molt el qua:ificatiu de mu
nicipalització al simple fet de que un Ajun

ta

extrem, és

pre

el

en

orgànica dels Ajun'a
legadtzà d'una manera
expressa la municipalitzac'ó de serveis i
establí per a dur-la a efecte el previ requi
sit d'autorització ministerial. Sobre el pri
mer

sense

ha

Hi

ple,

sible

preceptes de la llei
ments, reconegué i

conc:usions

segon, no cabria concedir-la r er resultar
contrària a l'esperit i lle'ra de la mateixa
llei. Aquest dilema, desconcertant a pri

facu tat dels
*

en el detall dispositiu, la con
serva, emprò, i molt gran, en quan, reco
llint una corrent d'opinió general i bus
cant la forma d'harmonitzar amb ella els

importància

a

cisar bé conceptes.

ria, amb les

treball

l'apartat 1 de l'article 137 de 1a llei muni
cipal, o no hi ve; en el primer cas, no
precisa al'ra autorització especial; en el

no

en

5

MUNICIPAL

DE SERVEIS

ries

intenar, àdhuc

VIDA

—

o,

els termes que

dintre

la Ilei

assenyala.

sobre aquesta base, que considerem ferma,
de
només a resoldre una

qüestió
queda ja
dret positiu, és a dir, la de si realment
vigeixen d:sposicions per les quals el poder
executiu,

fent

ús de la facultat que li

aca

reconèixer, ha es'ablert la neces
sitat d'aquesta autorització.
Hem esmentat ja la R. O. de 23 juliol
de 1907, i hem fet constar que era tinguda
generalment per derogada. Aquesta opinió
bem

de

funda en la promulgació posterior del
R. I). de 15 novembre de 1909, i és delngu.
dament exposada pel Sr. Gascón i Marin
a la matèria. Ma grat
en obreta relativa
hem de repetir consi
que
aquesta opinló,
derem encertada, l'esperit d'aquella R. O.
es

en
els dos punts essencials
observa,', un dels quals és el
necess:tat d'autorització, no sols no

fonamental,
li hem

que
de

la

després derogat expressament,

sinó
La
ratificat
en
que
sigué
que podem
forma indirecta que és de veure en el con
siderant que més avall transcriurem, de la
Sentència dictada per la Saia tercera del
Tribunal Suprem, a 4 de març de 1919, en
incidència rnotivada per la municipalitza
ció del servei de pompes fúnebres a Bar
celona. La qüestió plantejada en dita sen
tencia era la de si podia o no l'acord da

sigué

dir

de dit servei, cohibir la
llibertat d'exercici de ia, mateixa indús'ria
als qui legalment i en conformitat amb la
reglamentació d'Industrial satistessin la
tarifa. De la resul;ància de

municipalització

corresponent

l'expedient

la sentència

que

ressenya,

no

s'hagués demanat la prè
però si que, formulada
a la Delegació d'Hisenda de
petició de que no es curses

s'en

desprèn que
via autorització,

per l'Alca
Barcelona la
sin les altrcs per exercici de la indústria
de que es tracta, i resolta en con'rari per
dita Delegació, es dirigí, l'empresa subro
gada de l'Ajuntament, al Ministeri de la
Governació en súplica de que, emparant
el seu dret, recabés del. Ministeri d'Hisen
da l'ordre

a

la

Delegació

de Barcelona per

6

a

REVISTA

patents

denegar la concessió de

als efec

tes de l'exercici de la, repetida indústria.
Resolt així, i impugnada pels interessats
la R. G., es confirma aquesta consignant
el Considerant següent:

«Considerando, que

autorizar el

al

Mi

monopolio y
exclusivo acordado por el Ayun
de Barcelona y sancionado por

evident,

al de Hacienda para que secundase su efi
cacia, ha, entendido, en uso de sus fun
ciones
cusión

gubernamentales no

sometidas a dis
vía contenciosa, que el régimen
adoptado por la municipalidad para la
conducción de cadàveres al cementerio y
prestación del servicio de pompas fúnebres
en

respondía, al propósito de asegurar

giene y
adoptar

la hi
la salubridad del vecindario ; y al
el ramo de Hacienda las medidas

necesarias para el logro del intento, no ha
vulnerado derecho alguno .de los reclaman
tes.»
Brevíssimes observacions ens permetran
justificar com se troba corroborat en els
termes d'aquest Considerant tot el criteri
que acabem d'exposar abans. Vegi's, pri
com

mer,

a

d'una autorització

manca

ex

veritable

buits

i

aquesta

llegislació

conté pas Ja, distinció que hem sentat
al principi entre el servei portat o admi
nistrat pel mateix Ajuntament i el que hem
anomenat pròpia i veritable municipalit

qual hi assistiren

la

seguretat de que, en plantejar-se, seria
reconeguda, i de que els Ajuntaments po
den procedir a l'organització i funciona
ment pel seu compte de qualsevol dels ser
veis de pròpia competència, sense por d'u
revocació de l'acord, sempre que no hi
ni
exclusiva. Al contra
ri, no ens atreviríem pas a aconsellar Pús
d'aquestes darreres mides sense la prèvia
autorització. I la raó és ben senzilla. En
na

hagi monopoli

la primera forma de municipalització, la
facultat de que usa PAjuntament naix
mor, podem dir, dintre de la seva mateixa
llei orgànica. En la segona, aquesta facul

contradicció,

pot

exercir-se sense envair el ter
reny d'altres disposicions de caràcter ge
neral, ja en casos imprevistos en les ma
teixes, com succeeix amb la d'expropiació
no

posant-s'hi

fins

en

manifesta

les que fan referència
a llibertat de comerç. Ens
trobem, doncs,
en el següent cas.
La llei estableix en el
seu ar:icle 137 un
règim d'excepció condi
cionat genèricament.
La seva ap'ticació
com

en

com, solament després de fer constar aques
ta declaració, fa la de no vulnerar-se amb
el monopoli el, dret dels veïns. O sigui, i

pràctica requereix

generalitzant

¿Pot

torització

soluta de la mateixa corporació interessa
da? ¿Tindrà la sola declaració d'aquesta
la força moral i 1ega necessària per a obli

municipalitzar; que l'objec:e essen
d'aquesta autorització és el de justi

a

ficar i declarar

l'Ajuntament
tablerta

pal,

o

se

com

subjecta

l'article

en

l'ús de la facultat de
a

137 de

la condició es
la Lei munici

signi,

giene i
aquestes

al de respondre a motius d'hi
salubri:at ; i que solament sobre
dues bak..Aes poden sostenir-se les

Limitacions que al dret de propietat i a la
llibertat de comerç imposa una.. veritable

municipalització.
Aquest mateix criteri

q-tiedà

cllarament
establert en la R. O. de 13 febrer de 1922,
Gaceta de 15, dictada en mèrits de recurs

d'alçada

una

prèvia declaració,

de la que té de resultar l'existència,
cas particular
concret, del requisit

quedar aquesta

declaració

gar als demés organismes

lla, d'igual
nar

a

un

establert
gulen el

a

el

legal.

mercè ab

a

seu comès i funcionament? Ente
francament que no. I en això, en la
necessitat d'aquesta declaració prèvia
del cas concret dintre el precepte ge

nèric de la Llei municipal, velem el fona
ment i la justificació del requisit de què es
tracta per a les municipalitzacions amb
nopoli i exclusiva del servei.

mo

JOAN VINYAS.
de

ció s'estableix

disposen

Ds. de 28 i 30
març i 6 abril de 1905 i la R. O. de 23 ju
liol de 1907. Certament q-ue aquesta alle

gació

Secretari
l'Ajuntament de Girona

SEGON CONGRÉS INTERNA
CIONAL .D.E -CIÉNCIES ADMI
NISTRATIVES.

els Rs.

xic discutible, però no, en
canvi, la declaració terminant que en re
sulta, de la necessitat d'autorització mi
nisterial per a donar eficàcia pràctica als
seria

un

MUTUALITAT DE

SECRETARIS
FUNCIONARIS MUYICIPALS
DE CATALUNYA

I

El Consell

permanent de la Mancomunitat,

data 8 d'agost
güent acord:
en

passat,

pendre

va

el se

«Els individus no Secretaris que forma
part del Montepio de Funcionaris d'Ad

ven

ministració local de

Catalunya el dia 30 de
d'enguany i els que haguessin dema
l'ingrés al mateix, abans d'aquella da
sempre que gaudeixin de bona salut,

juny
nat

ta,

seran equiparats per a tots els efectes, dins
de la Mutualitat de Secretaris i funciona
ris municipals de Catalunya, als Secreta

ris

d'Ajuntaments.»

*

*

*

El Consell de Govern de la Mutualitat, en
sessió de 7 del mateix mes, acordà:
«Als efectes d'interposició de recurs que

esmenta l'article

del Reglament de la
els acords del Con
sell de Govern en la REVISTA DE LA VIDA MU
NICIPAL, de l'Escola d'Administració, comp
tant-se el termini des de la publicació d'a

Mutualitat,

es

33

pub:icaran

questa. Quant l'acord del Consell es notifl
qui directament als interessats, el termini
de 15 dies, per a recórrer en contra del ma
teix, començarà a comptar-se des del se
güent al de la data de la notificació. No es
dies inhàbils.

EL

aquesta ni en la Constitu
res sobre municipalització de

en

serveis, invocant lo que sobre necessitat d'au
torització

drid.

descomptaran els

tractant. La R. O. confirma la resolució, de
clarant que, salvats els principis generals
els articles 72 1 137 de la Llei

la Mancomunitat de

subordi

nem

d'aquell Ajunta
municipalització, també, del ser

en

públiques d'Espanya ; delegat per
Catalunya hi assistí el
Prof. de l'Escola d'Administració, Sr. Culf
i Verdaguer.
El vinent tercer Congrés tindrà lloc
l'any
1926 a París, i el quart, l'any 1929, a Ma
poracions

de

vei de pompes fúnebres. Prescindint dels
extrems que no interessen, el Governador
donà lloc al recurs per no haber-se obtin
gut la prèvia autorització de què venim

continguts

un bon nombre de
repre
sentants del Govern espanyol i d'a,ltres Cor

de

terposaren contra acord

municipal, ni

preparació funcionarista que establissin
les corporacions públiques.
En un dels números vinents
dedicarem
el merescut espai al Congrés celebrat, al

privilegi semblantment
disposicions generals que re

estat
les

en

independents

superior categoria,

o

contra resolució del Governador
de València, recaigut, en el que alguns in
dustrials del ram de pompes fúnebres in
ment sobre

ésser aprovada únàni
tasques la sec
ció segona, relativa a que l'Estat
organit
zés directament o ,apoiés els establiments
va

mement en acabar les seves

zació. No per això és menys efectiva aques
distinció en la pràctica, doncs tenim

ta

forçosa, ja

per
cial

nicipals.
Una proposició

de

competència

la doctrina, que precisa l'au
del Ministeri de la Governació

ció InternacionaI; Preparació per a les fun
cions públiques i Perfeccionament de mèto
des administratius, i Administracions mu

no

pal;

ció de que el règim adoptat per l'Ajunta
ment de Barcelona respon al propòsit d'as
segurar la higiene i sanitat del veïnat; i

que om
contradiccions.

harmonitzi

pot veure's, tota

tat

a

ma

reglamentació orgànica

pressa, la busca i es:ableix la Sala senten
ciadora en el fet de que el Ministeri de la
Governació acudís al d'Hisenda per a que
secundés dintre el departament de la seva
l'eficàcia de Pacord munici
observi's com la mateixa Sala dóna
dita autorització el significat de declara

d'una

concreta han anat dictant-se sobre la
matèria, com ho és també la manca d'una

Com

el hecho de acudir

serveis. És
de criteri

nera

pleni

,en

MUNICIPAL

doncs,

entre totes

privilegio

aquel departamento

VIDA

LA

municipalització de
Phomogeneitat
les disposicions que

acords de

nisterio de la Gobernación el
tamiento

DE

Els dies 13, 14 i 15 de setembre proppas
es varen celebrar a Brusselles
les ses
sions del segon Congrés Internacional de
sat

Ciències Administratives, essent adoptades
diverses conclusions en les seccions en que
cs

,dividí el

Congrés,

o

siguin

Administra

Per haver sigut designat per l'Assemblea
de 1a Mancomunitat, Conseller de Beneficèn
cia i Sanitat el Sr. Santiago de Riba, ha
passat a ocupar el càrrec de President del
Consell de Govern de la Mutualitat, el nou
Conseller de Política Social, senyor Ramon
i Comet.
Pel càrrec de Vocal, que aquest venia des

Noguer

empenyant,

ha

sigut designat

el

nyor Joan Colominas Maseras.

Diputat

se

REVISTA

LA

DE

D'ADMINISTRACIÓ

ESCO LA

DE LA

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
dels fenòmens collectius i

ENSENYAMENTS QUE ES DONEN
A fi d'obtenir
ció, dintre

gica,

una

profitosa especialitza

una

totalitat

altament

pedagò

aquests.:

seran

d'interès per
direcció dels
l'Escola

es

PRIMER

GUER.

(:omptabilitat

i Nocions d'Es

professor

tadísticc4.—Dues per setmana,
nyor JOSEP M.3 TALLADA.
Teoria de la Hisenda

professor

pública.—Igual

Sr.

M.

se

que

VIDAL I GUAR

DIOLA.

nyola).—Tres

la

L'ESCOLA

A

Funcions

I

i

assegurar que els alumnes tinguin
els coneixements de cultura elementals ne

cessaris, se'ls sotmetrà a un examen d'in
grés, que compendrà les següents matèries:
Escriptura al dictat i exercicis de composi
ció; quatre regles elementals d'Aritmètica
amb nombres enters i trencats, ordinaris i
decimals, regla de tres; nocions de Geo
grafia, i Història general i especial de Ca
talunya.

S'exceptuaran d'aquest
tinguin títols professiona:s

especials

professor

municipal

professor Sr.

mana,

els que
acadèmics i els

examen
o

T

BUIGAS.

JOSEP M a

Procediments administratius.

professor Sr.
de l'Escola).
dels

té..

etcètera). —

I

Igual que

l'anterior, professor

Sr. GUILLEM BUSQUETS.
Les lliçons

seran

d'una hora.

Professors auxiliars:

Joaquim

Bosch.

M..' Escofet.

Sr. Ramon Cunill Bastús.
tubre i

començaran el dia

primer d'oc
acaLaran l'últim de maig.

cursos

Les classes

es

pre. A l'Escola

de

la

Generalitat),

donen de set

figura

la Secre

del Bisbe, Palau

amb instància

dirigida

al President del Patronat, facilitant-se
dita Secretaria els oportuns impresos.

en

Els

alumnes,

validesa oficial

a nou

del ves

el quadre de distri

fi

de

donar garanties

llurs estudis,

seran

i

sotme

examen, assignatura per assignatura.
Aquests exàmens, ultra la part oral i de
discussió, seran a base de contestacions es
crites a qüestionaris completament desen
rotllats; però en llur disposició es respec
sos

a

sempre les

fer,
tes,

com

i per

què.

Ni rutinaris ni empiris

però que tampoc caiguin en falses ge
neralitzacions teòriques. Amb aquest fi, se'ls
acostumarà

li

a

treballar

en

la

investigació

talana.
Cal

esmentar

com

a

què

puguin

es
en

seves

compte

posar de relleu, a fi de
en la classificació final,

condicions i mèrits intrínsecs

o

seran
en

el

sotmesos

qual

a

un

figurarà

sempre la presentació i discussió d'un treball
científic referent a la vida municipal, i

tats

es

d'un dels

treballs propis de les
Els treballs presen

municipals.
publicaran.

Secretaries

Revista Oficial de l'Escola.

Després d'una pila de treballs, i obtingut
l'ajut de la Mancomunitat de Catalunya,
ha vist la llum des del primer de gener pas
sat la REVISTA DE LA VIDA MUNICIPAL, publi
cació mensual,

fi d'acomodar-se al ritme

a

natural dels treballs d'una Secretaria.

Aquesta revista
a

es

reparteix gratuitament
Catalunya per tal

tots els Secretaris de

entre

uns

viu el lligam

i altres.
una

les

funcions contestar

gratuitament
Ajuntaments facin so
bre qüestions administratives, ja en l'aspec
te jurídic, ja en el tècnic.
També es procurarà la formació d'un Mu
seu
municipal amb son complement natu
ral, la Biblioteca municipalista, les primeres
bases de la qual s'han establert ja.
seves

les consultes que els

volums anuals
de tots els

on

.amans

es

reculli

la

cooperacií,

de l'Administració locaL

Els volums de les primeres Setmanes han
estat ja publicats. En ells es troba una in
teressantíssima

tasca

d'estudis

municipa

listes.
ENSENYAMENT LLIURE
Davant la

impossibilitat que els Secreta
a les classes, i a fi

llur tecnificació i

perquè puguin

aventatges

de l'Escola, se'ls per
metrà seguir els estudis des de llurs domi
cilis, sotmetent-se a exàmens per cada as

signatura

i a

idèntica prova final que els

administratives,

Amb

aquest

fi, cada primer de setembre

cada primer de maig, s'obrirà, matrícula
totes les assignatures que vulguin,
moltes siguin poques.
Abonaran els mateixos

a

drets i també se'ls

donarà títol de capacitat, amb llur respec
tiva classificació de mèrit.

Els aprovats tindran dret a un títol d'ap
titud per a exercir càrrecs en les Corpo
racions

notable el fet

alumnes oficials.

Acabada la carrera,
de revàlida,

l'execució

cosa

d'haver-se portat a resolució un projecte, co
bejat de temps, qual era el de publicar una

d'ajudar a
gaudir dels

examen

Necessàriament serà elemental; però, com
que l'objectiu és fer bons funcionaris, s'a
tendrà amb la mateixa cura a l'estudi de
les institucions que al de les lleis i jurispru
dència. Així sabran sempre ço que hagin de

investigar i analitzar per llur compte,
s'anirà, a base de llurs treballs, que enca
maniran i dirigiran els professors, a la for
mació d'un Arxiu de la vida municipal ca
nes a

que, amb tot, pugui faltar-hi mai la
redacció d'un treball referent a la matèria,
sense

tenir-ho

se

COMPLEMENTARIES

ris de fora assisteixin

en

títols

A fi d'assegurar el resultat dels ensenya
ments, i com a mitjà d'acostumar els alum

especialitats pròpies de

extrínsecs.
CARÀCTER DE L'ENSENYAMENT

INSTITUCIONS

cada assignatura i el criteri pedagògic que
en matèria d'exàmens tingui
el professor,

les

bució d'hores.

a
a

d'aquests

pessetes.

de 150

Mitjançant Assemblees o Setmanes muni
cipals, a l'estil de les set celebrades els me
sos de juliol de 1915, 1916, 1917, 1918, 1919,
1920 i 1921, amb gran succés, es publicaran

EXÀMENS I T1TOLS

taran

Sr. Frederic Culí.

Josep

temps

Suri

se;zeis

ran

Demés, la Mancomunitat ha creat

Les matrícules es sollicitaran a

(carrer

Corporacions.
d'expendició

Els drets

Oficina d'Orientació Municipal, que té també
forta relació amb l'Escola, essent una de

matrícules ordinàries serà

l'Escola

entrar al servei d'a

a

de contribuir a mantenir ben

satisfarà

Igual que

1OSEP M.a PI

mu5.1cIpals de
(Obres pffldiques, Higiene,

uneixement
C-ruzter

—

es

de 10 pessetes per als ensenyaments de dues
hores setmanals, i 15 per als que passin

taria de

DIOLA.

d'ingrés

pessetes.

de 50

El cost de les

d' aquest

GICH.

de drets

MATRICULES

—Dues per se-

Legislació financiera espany6la — Igua.;
que l'anterior, professor Sr. M. Vinm, I GUAR

l'anterior,
(Secretari

quantitat

la

del Secretari, deriva

Sr. F. SANS

Llei de Justícia

concepte

NONELL.

des d'altres lleis que l'orgànica municipal,
i pràctiques de Secretaria.—Igual que

qstes

Per

En

legislació espa
setmana, professor

(Teoria

lliçons per

Sr. LLUÍS JOVER

Els

de

actuals funcionaris d'Administració.

Hisendes locals.

Sr.

realitzada amb

científica,

INGRES

SEGON CURS

Sr.

arxius

vastíssima tasca de

CURS

generals de Dret. — Dues lliçons
Sr. RAMON COLL I Ro
per setmana, professor
DÉS (Director de l'Escola.)
Dret administratiu espanyol.—Tres per
setmana, professor Sr. JOSEP CLAVERIA.
Dret orgànic municipal.—Igual que l'an
terior, professor Sr. FREDERIC CULí VERDA

l'anterior,

En els

professors.
una

servir de mèrit per

problemes jurídics
municipal, sota la

de docents alumnes.

Nocions

Aritmètica,

la vida

troba ja

gran utilitat

cooperció

a

7
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VIDA

en

el qual constarà
els pugui

la classificació rebuda, perquè

S'afermarà aques ensenyament amb cur
sets d'estiu i promovent treballs d'estudi
investigació entre els Secretaris; amb con
cursos, Setmanes

municipals,

etc.

REVISTA
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DE

VIDA

MUNICIPAl
MORTALITAT

TÈCNICS MUNICIPALS

SERVEIS

1
Abans de
con,truir les

POLÍTICA SANITÀRIA

LA

Desprès de
construir les

clavegueres

clavegueres

Per mil

Les

han sigut
litzats

de la mort i

idees

reconegut

per

a

L'experiència

malalties

pobles incivi
explicar-les a

que tots els

coses

han

de les

m'ha ensenyat que quan

la Comissió de Foment
llum, fer

nou

e

lla font i l'escola són

les retreuen fins

crearen

perquè

monument
va

no

les

de

17

Turin...

67

12

Barcelona...

36

22

Bilbao...

40

24

en

Valladolid...

33

25

he

San Sebastiàn

26

19

23

19

32

17

Ah!

pognés
perpetués la

que

que

convertir

en

memòria

molt inferior

la que tenim,

a

avui

massa

crescuda.

a

tasca de sanejament de les

aquesta

Cada vida que

va, cada malaltia que

s'evita, és

poble,

immensa per a un

L'esforç
tats

es

sisteixi

fruit

de la carretera de La
a

Junquera a França,

sanejar

en

del

Tot

la

seva

rique

ciutat i per

nejar les

aquell
com

a

mida que

o

d'ho

recull el

la mortalitat

Mireu

clavegueres,

aigües, de millorar les

com

que per

vila, tard

veure

esforç.

seu

corba de

Figueres

diguérem

c'aveguera

en

altre article

precís

passi
cotxe,

hi

en

a

de

sa

cases, i veu

passen els

anys

no

d'aquesta

un

home,

o

s'hi

una

secció

apropiada

tituds poc illustrades es troba gent que creu
en les causes misterioses que produeixen
les malalties.
de

el miracle

així, hi ha

I

la

qui

sols espera

curació que vingui de la

Providència.
Mantes

cost per

un

Ajuntament,

ja que dos

terceres parts les paguen els propietaris i
correspon

a

l'Ajunta

ment.
Però fins, suposada la despesa, ¿és que va
car al ciutadà de Bilbao pagar

resultar-li

litat

per sanejar la ciutat, la morta
de la qual ha passat del 40 per mil

que

tenia l'any

40

pessetes

ha tingut

¿És

en

1894,

aquests

que pot estar

al 24 per mil

anys?
queixós el figuerenc

vegades

he sentit

jo,

fins

en

reu

els microbis. I si.això ho diuen

en

la

sanitària,

representació del su
pensarà el poble, que porta

com

grans ciutats i

la

seva

tat

passar la vista per

pobles petits,

estudiant

mortalitat, abans de sanejar la ciu

vila i després de sanejada.

o

construcció de les

la

mort als

eficàcia

seva

Així, la

que és d'en
de les més

una

ha provat d'una

importants,
evident

clavegueres,

sanejament

manera tan

salvar

en

de

els fets amb confirmació estadística

fragi, ¿que

mostren.

A continuació

exemples,

que demostren, amb números,

sobre

seu

no

la influència de les

superticions

tradicionals que

accepta sempre per da
munt de les idees noves? ¿Com poder fer ar
ribar

vulgus, que l'aigua pura i
pot portar a milions de microbis
¿Com desarrelar de molts pobles

fins al

cristallina
del tifus?

del Vallès amb
llei

seus

demostrativa de

la

peses de construir les

Aquest endarreriment
que intervenim
cada dia,
tasca
vida

a

en

sanitari que tots els

la vtda

municipal palpem

indica prou quan immensa és la

fer per tots els que intervenen en la

municipal.

de

ens

quants
com

quatre mil habitants, la

i la comuna, que

oca

uns

té prop de cinc milions d'habitants i Mollet

mortalitat

tantes víctimes han

dono

els aventatges de sanejar no són exclusius
de la gran ciutat. Així entre Londres, que

la costum de tenir junts el safaretx, el pou
sionat i ocasionaran encara?

la

ciutadans, que és bo mirar lo que

homes que porten la

toses,

ens

va

disminució de

provant

com

clavegueres

la

les

des

són

profi

solament per les vides que salven,

no

sinó també per

a

la mateixa hisenda muni

cipal, per que, disminuint el número de de
funcions, augmenta la població i per tant els
ingressos.
Vegi's

uns

quants

exemples:

que

últims

la mortalitat i la de 1es malalties

tre les obres de

nions de Comissió de Foment, que hi ha qui
no creu

les

han

i la seva construcció no represen

d'engollir,

Res tan demostratiu dels resultats de la

política

RE

pugui

la quantitat d'aigües residuals que

ta cap

de

les -de París, n'hi

baixa.
la idea de lo sobtenatural, i han pres tal fe
en el poble, que encara avui, entre les mul

hi ha

excusar-se

que per dintre de la

com

ha prou que tinguin

tasca de constància i voluntat dels

d'abans de construir les

reu

Ja

VISTA, que no és

l'altre tercera part

tindrà el goig de

ra

claveguera

una

sal

sanejar les nostres viles i ciu

de

mencionats municipis.

mant la

una

es

la nostra Pàtria.

a

Construcció de clavegueres a Figueres. — Tubs de ciment
Portland de les clavegueres. — Tuberia de 40 centimetres for

nos

pobles, és de les més urgents

i

fer a casa nostra.

sa

poble gran
petit que pugui
no tenir clavegueres.
o

passejar

tres viles

...

Avui, amb la legislació actual,

iniciar-la, tingueu la seguretat

que avui la mortalitat de Catalunya seria

I

Mollet del Vallès

dismi

si cada vida

es

.

Figueres

clave

poble pogués

el

en

l'obra sanitària salva

del que

27

cap ciutadà: jo sóc el que

a

nuir la mortalitat.

un

Jo

vida.

seva

vaig proposar I,! construcció
gueres,

15

Brusselles...

tangibles que els

coses

els últims anys de la
sentit dir mai

23

29

cost, s'aconsegueix
Aquell llum, aque

seu

sempre la unanimitat.

regidors que les

39

Berlin

un

proposa posar

Per mil

Londres

font nova i fins crear una

una

escola, malgrat

es

en

Construcció de clavegueres a Figueres

de

REVISTA

passar

pessetes
corresponia

de 30

lo que li

per habitant, que
a

l'any

1914,

era

les 60

a

pessetes que li corresponen actualment?
que els veïns de Mollet del Vallès

¿És
haber doblat
es poden sentir gravats per
el seu pressupost .a canvi de que la seva
mortalitat baixés el 50 per 100?

Es

a

LA

DE

VIDA

Diuen que la vida i la salut

què doncs, no
aquest petit esforç
per

fan iots el

no

té preu,

Ajuntaments

que suposa la primera i

més elemental de les actuacions de la polí
tica sanitària:
vides salvades

construir

clavegueres.

Les

ho agrairan.

us

R. GIRALT CASADEStJS
Arquitecte municipal

cle

produeixen aquesta alteració en el de re
gidors, i que en canvi hi han altres aug
o disminucions en el nombre dit d'ha
bitants que no sols produeixen alteració en
el nombre de regidors si que també en el

ments

de districtes.

aquesta

Quan

dir,

que quan pagaven poc, per cada persona
llavors en morien dos.
que ara mor,

9
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Figueres i Girona

situació

es

produeix, cal

que l'Ajuntament abans que tot, abans
que determinar el nombre de regidors que
en el successiu ha de tenir la Corporació,
procedeixi a una modificació del terme mu

nicipal

en

districtes.

la modificació dels districtes
segons l'article 39 de la llei Municipal mai
pot fer-se dintre els tres mesos que prece
deixen a les eleccions municipals, precisa
Com

siga que

que els Ajuntaments s'apresurin al compli
ments d'aquest deure atenent-se a les dis
posicions de l'article 38 de la llei Municipal.
Feta la

nicipal

distribució -del terme

nova

en

electoral.

particular

mu

districtes, cal amotllar-la al Cens
Referent a aquest important
regeix la Circular de la Direc

ció General de l'Institut Geogràfic i Esta
dístic que publica el núm. 13, any 1913 del
Butlletí de dit Institut i que

estimem

reproduir íntegrament:
Diu així aquesta Circular: «Cuando

con

venient

usan

las facultades que les conceden los
artículos 38 y•39 de la ley Municipal, algún
Ayunta,miento haya varia,do o hecho nueva
do de

división del término municipal

en

distritos

hayan complido los re
establecen
dichos artículos, de
quisitos que
be el Jefe provincial de Esta,dística, aCQMO

•municipales y

dar

las

se

secciones

a

los

nuevos

distritos

municipales, pidiendo al efecto al respectivo
Ayuntamiento los datos necesarios para po

Construcció de clavegueres a Figueres

hacer la adaptación y comunicarlo
demàs a esta Dirección general para los
•
efectos que procedan, tan pronto como ten
divi
ga aquel conochniento de una nueva
sión de algún término municipal en distri
der

DEURES

QUE LA LEGISLACIÓ

IMPOSA

sin olvidar que el distrito
unidad base a que debe
subordinarse la formación de secciones elec
torales. Cada distrito municipal debe tener

municipales,
municipal es la

tos

MES

D'OCTUBRE

AJUNTAMENTS
SERVEIS

BIENNALS

Renovació dels Ajuntaments. — Disposa
Particle 45 de la llei Municipal, que els
Ajuntaments es renovaran cada dos anys, i
el 44 de la mateixa llei, diu que les elec
cions es faran en els primers quinze dies

Posteriors a leg eleccions. Entre
anteriors hi ha la declaració
de vacants per part de l'Ajuntament i el
sorteig de regidors.
tànies
les

i

operacions

En la declaració de vacants poden pre
sentar-se tres situacions diferents: a) Aug
ment o disminució de regidors amb aug
ment o disminució de districtes; b) Aug
ment o disminució de regidors sens variant

Ni variació

Cuan
que en secciones d1 mismo distrito.
do una sección exceda de 500 electores y
el exceso no pueda vaciarse en otra del

del penúltim ines de l'any econòmic.
Ara l'any econornic segons la llei de 21
de desembre de 1918, és des de primer d'a
bril a 30 de març.

alguna en els
en els regidors
i 35 de la llei

mismo distrito municipal, debe dividirse eii
dos secciones como lo tiene acordado la
Junta Central. Los Ayuntamientos són los
únicos que tienen facultades que arrancan

a la vida municipal d'aquesta
fet per mitjà de dos disposicions.
En el que afecta a la part financiera per
Reial Decret de 23 de desembre de 1918, 1
en el
particular relatiu a la renovació dels

trictes i
d'habitants que resulten del Cens de po
blació. Com siga que aques'. Cens sols es

de los artículos 38 y 39 de la ley Municipal
para constituir y para variar esta unidad
fundamental titulada
distrito municipal,

forma cada deu anys, sens rectificacions in
termitges, i el darrer de 1920 ha sigut ja

dentro

Ajuntaments per R. D. de 21 d'agost de
Pany 1919.
Segons aquesta darrera disposició, les elec
cions municipals que per 1article 44 de la
llei Municipal devien celebrar-se en els pri

declarat oficial per R. D. de 3 de novembre
de 1922, en la própera renovació tots els
Ajuntaments tenen el deure d'amotllar el
nombre de districtes i regidors a l'indicat

Aquest és el contingut de la Circular que
han de tenir en compte els Ajuntaments que
modifiquin els districtes del terme munici
pal, a fi de no trossejar les seccions electo

L'aplicació

llei

s'ha

mers

quinze dies del

dran lloc

en

el

mes

de novembre, tin
de febrer, també en els
mes

primers quinze dies.
Encara que aquesta data és un xic llunya
na,• cal, amb la deguda anticipació estudiar
aquest servel a fi de no descuidar cap de
les operacions que amb ell estan relacio
nades.

Ajuntaments comprèn
d'operacions Anteriors, .Simul

La renovació dels

tres classes

Ço és degut

districtes, i

c)

número justo de secciones con numera
ción correlativa dentro de cada uno. Una
sección no puede pertenecer a dos distritos
municipales distintos. Los electores de un
distrito municipal no pueden figurar mas
un

ni en els districtes.
a

que segons els articles 34

Municipal, el nombre de dis
regidors es regula pel nombre

nou

Cens.

rals,

compliment d'aquest comès havem
dit que la primera situació que podia pre
sentar-se •era la d'augment o disminució
de regidors amb augment o disminució de
En el

de

las prescripciones de dichos

ar

tículos.»

cosa que
el Cens electoral

impossibilitaria
a

la

nova

l'amotllar
divisió.

Com siga que per a la determinació del
nombre de vacants de regidors a cobrir, en
la propera renovació hi ha temps fins el 10
vinent; desembre, deixarem el tractar
aquesta matèria en l'estudi de comesos del

districtes.
Si s'eamina l'escala de l'article 35 de la
llei Municipal es veurà que hi han aug
ments o disminucions en el nombre d'habi

del

tants, que amb tot

Cens electoral.—Segons l'article 13 de la
llei Electoral de 8 d'agost de 1907, cada dos

de

cap

mena

en

i no

produir alteració
de districtes,

el nombre

mes

de novembre.

REVIST A
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anys deu procedir-se a la renovació de les
Juntes locals del Cens Electoral, devent-se
constituir el dia 2 de gener de l'any de la
El compliment
aquesta data l'ha

renovació.

cepte

en

de l'indicat pre
recordat la Cir

cular de la Junta Central del Cens de data
13 de novembre de 1919 per mitjà de la qual
Circular foren anullades totes les constitu
cions de Juntes

fetes fora de

la indicada

època. En la secció corresponent
d'aquest servei.
SERVEIS

es

parla

ANUALS

és la donada per R. O. de 1 de gener de
1911, cada cinc anys deuen els Ajuntaments
en les poblacions no capitals de província
a la "formació del nou Padró de
totes les persones que exerceixen qualsevol
professió, art, ofici, indústria o comerç en
cada districte municipal.

procedir

Segons l'article 62 de l'esmentada disposi
ció, aquest instrument tributari compendrà:
1. Totes les persones subjectes al pagament
de la contribució i compreses en les tarifes.
2. Totes les que exerceixen indústries com
preses en la taula d'exempcions, i 3. Totes
aquelles altres persones que exerceixen una

prevista

no

en

les tarifes ni

en

la

d'exempcions.

taula

VIDA
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produïdes

des de

cultació

o

les que

corresponguin

defraudació

acabats, i

a
a

c)

hagin declarat l'alta o
no
correspongui

indústria que

Totes

per

obligats a pagar-la.

de desembre de 1918

a

la formació dels di

instruments 4,ributaris, diu que els
Padrons es formaran en el primer trimestre
de l'any econòmic, o siga abril, maig i juny;
versos

les rectificacions

en el tercer trimestre del
mateix any econòmic, o siga octubre, no
vembre i desembre, i la Matrícula Indus

trial,

el M3S de gener.
Per R. O. de 3 d'agost de 1917 i Circular
de la Direcció General de Contribucions de
data 9 del mateix mes i any, en aquest de
1917

en

va

formar-se el Padró en tots els mu
i el següent ho fou en 1922.
Per

nicipis,
tant, ara,

segons l'article 63 del Reglament
de la Contribució industrial, deu sols fer-se
la rectificació anual.

Segons
cluïts
que

en

no

l'article 63 del Reglament, eren in
la rectificació, tots els industrials

estiguin matriculats

o

bé que ho

es

tiguin per tarifa, classe i número que no
els correspongui, en quin cas se'ls posarà en
la

categoria

pertany. I afegeix
aquesta classe d'indus
en qualitat de
justificant els serà
expedient de defraudació per a exi
que

aquest article que
trials i
instruït

els

a

gir-los la responsabilitat que procedeixi.
Amb tot, aquest expedient no cal instruir-lo

mer

de

disposició quarta

de la

de la tarifa 3

d'Utilitats, segons text refós en
19 d'octubre de 1920, les Companyies regulars

collectives,

les

sense

drà

i totes

peratives de crèdit, de producció, de com
pra, de magatzematge, tenència, elaboració
o venda en comu i les de consum, com qual
sevol altra que realitzi operacions que tri

Les altres societats anònimes
en

el Padró ni

no

passades

a

ressos

que es pagui per
la mateixa que

dels Administre dors, a imposar multes als
Alcaldes i Secretaris per mancaments com
presos en la formació del Padró, que sens
dubte són aplicables també a la rectificació
del mateix.
Padró de cèdules personals.—En el repar
timent i recollida de fulles declaratòries de

què

vàrem

parlar

en

al més

la relació de serveis

últim,

es tindrà
en
la
R.
O.
de
17 de juliol
compte que, segons
de 1893, es agents encarregats de la reco
llida vénen obbgats a omplir la dita fulla

corresponent

a tots
teixin

aquells

caps de família que es resis
fer-ho o bé que no ho sapiguen fer,
i fent constar en la mateixa el motiu per què
l'interessat •no compleix amb el deure que
a

li assenyala.
Per tant, seran incluides

a

imposa.

Reunides les fulles declaratòries,

corres

pon classificar els contribuents, senyalant
a tots ells la cèdula que els correspon. Per
en

practicar bé aquest servei cal tenir
compte els següents particulars: a) Ba

obligacions

i

sigui acumulada la
carruatges de luxe; també

en

quant als contractistes

referència als actors i artistes, sigui senyala
da per la contribució o el sou, és a dir, per
aquell d'aquestos dos factors que impliqui
cèdula més alta; R. O. 20 de juny de 1894,
que disposa que el dret que tenen els fills de
família a obtindre cèdula d'última classe,
quant no els correspongui de major per
•

qualsevol altre concepte, s'entén encara que
siguin majors de 25 anys; R. O. de 7 de març
disposa que les rendes reals
indústries, etc), no són acumu

de 1894, que

(patrimoni,

lables a els personals (sous), per al senyala
ment de la cèdula; R. O. de 7 de maig de
1919, que en quant als expenedors de tabacs,
timbres i mistos, diu que la cèdula es re

tributari

L'article 11 de la mateixa disposició au
toritza als Delegats d'Hisenda, a proposta

d'accions,

d'obres disposa que no es tinguin en comp
te per a calcular la cèdula les utilitats ob
tingudes, sinó ia contribució, i per el que fa

de febrer de 1893, i per tant, formada que
sigui la rec"ificació; de conformitat amb el
que disposa l'article 7 d'aquesta disposició,
els Alcaldes sotmetran el nou instrument
a una informació
pública per vuit
dies amb obligació de publicar l'edicte en el
Boletin Oficial.

productes

cèdula per contribucions

ma

Tant per la formació com per la rectifi
cació anual del Padró, es tindran molt en
compte les disposicions de la R. O. de 23

o

altres títols de companyies i societats, com
tampoc els del deute públic; la mateixa que
mana que als efectes de senyalament de la

seran

la

en

R. O. 27
tra de 15 d'abril de 1896, segons la qual no
poden considerar-se com haver les utilitats
que percibeixen els contribuents per inte

manera

compreses
trícula.

aplicació de la taula, es tin
compte les següents disposicions:
de juliol de 1895, confirmada per al

Per a la bona

comanditàries amb •accions

aquelles que de qualsevulga
limitin la responsabilitat dels socis,
i les demés mercantils, com també les coo
o

la llei li

el Padró: a)

per les demés mullers i fills de família amb
la ma"eixa limitació.

la llei

si a conseqüència d'haver-se format el d'o
cultació que disposa l'article 57 del Regla
ment de 13 d'octubre de 1903, l'interossat es
conforma amb la classificació que allí se
en

criats majors de catorze anys, que per qual
sevol altre concepte no vinguin obligats a
.pagar major cèdula, per les dones casades
que tampoc els correspongui la d'esposa

fer constar pel millor compliment
d'aquest servei d'altes i baixes, que, de con
formitat amb el que disposa el paràgraf pri

jocs compresos en les tarifes 2 i 5 del Re
glament de la contribució industrial, les
quals també seran passades a la matrícula.

serveis, el R. D. de 4 d'abril de
tant l'any econòmic establert per llei de 21

Segons aquesta taula, la cèdula d'onzena
queda reservada pels jornalers i

classe

Cal

Matrícula industrial, que és la mateixa re
lació d'industrials classificats per tarifes,
números i conceptes amb expressió de la
quota i recàrrec que han de pagar.

aquests
1919 adap

en quant a contribució, i, pel
que
fa referència a sous i habers, l'estableix en
tre trenta mil pessetes per a les de
major
categoria i 750 per a la dècima classe.

l'any darrer, i b) Totes aque
lles que, en compliment del que disposa l'ar
ticle 59 i següents de la Instrucció d'Apre
mis de 26 d'abril de 1900, acordi el Delegat
d'Hisenda per no haver pagat la contribu
ció els industrials

a

els recàrrecs. Aquesta taula es
escala entre deu mil pessetes
la cèdula especial i de 25 per a la
una

dècima,

en

Pel que fa referència a les anònimes, se
gons el paràgraf tercer de la mateixa dis
posició, seran incluides en el Padró les que
explotin espectacles públics, diversions o

les dates de realitzar

descomptant

Seran baixa en el Padró: a) Totes les
voluntàries esdevingudes des de la formació

mana que es faci la rectificació.
Arrodoneix tot el relatiu als instruments
tributaris que fan falta per a l'exacció de
la contribució industrial, la formació de la

a

classificació

tableix

cula Industrial•

quant

de l'article 4 de la Instrucció
La primera fa referència a la
per quotes de !a contribució, sous o havers

dació.

set.

En

dos taules

defrau

o

quantia del tribut•
l'impost; c) Per
del mateix, i
d)

Persones que en són parcialment
exemptes.
En quant al primer extrem, regeixen les

a

paguin, en qual cas
justificant l'expedient d'ocultació

de la

Persones afectades per
sones totalment exemptes

la tarifa
s'instruirà com a

que

reguladores

b)

industrials que no
bé exerceixin una

butin per industrial, han d'ésser incluides
en el Padró i passades després a la Matrí

En tots els demés anys l'article 63 del

ses

la formació del Padró en l'any darrer; b)
Totes les forçoses en virtut d'expedient d'o

La formació del Padró industrial corres
pon fer-la en els anys acabats en dos i en

Reglament

•

LA

Totes les altes voluntàries

del Padró

Contribució Industrial.—Segons el Regla
ment de 28 de maig de 1896 de la Contribu
ció industrial, la redacció actual del qual

indústria

DE

•

gularà pel cinquanta per cent de l'import
del premi obtingut en l'any anterior.
Als Administradors de Loteries mana l'ar
ticle 202 de la Instrucció de 25 de febrer de
1893 que també els sigui regulada la cèdula
pel 50 per 100 de les comissions cobrades; R.
O. 20 de setembre de 1900, que, en quant a
Jutges, Secretaris i empleats dels Jutjats

disposa que han de consignar en
les fulles declaratòries l'import dels drets
percebuts l'any anterior, per regular la cè
municipals,

dula, si es que per ells els correspon supe
rior ; R. O. 5 desembre de 1885, que, en quant
als Registradots de la propieta, mana tem
bé que declarin l'import dels honoraris per
cebuts

en

l'any

anterior.

La segona taula pren per base els llogu.re
de les cases, amb exclusió dels locals dest'
nats

a indústria o comerç.
Una R. O. de 20 de juny de 1894, que, per
indústria i comerç, als efectes de la no tri
butació, s'entén el que paguin contribució
per aquests corceptes, ja que del contrari,

els lloguers del local serveixen de base per
cle
a classificar la cèdula, o bé conforme va

DE

REVISTA
resolució de la Direcció Gene

una

clarar

ral de 11 de desembre de 1891 i una R. O. de
27 de juliol de 1895, es tracti de indústriz:s
compreses en la taula d'excepcions.
En quant als mestres, ha disposat la R. O.
de 30 de desemLre de 1904, que pagaran cè
dula per l'import de la tercera part del lo
cal, quan en ells hi tinguin l'habitació, sem
pre que no els correspongui superior per

concepte.
Ceneguda la

altre

legislació fonamental relati
d'imposició, per l'acertada
ci sdficació de les cèdules, convé conéixer
els altres extrems ja apuntats o siga perso
les bases

va a

es

subjectes al pago• del tribut i
o parcialment exemptes del

total

pe,sones
mateix.

Segons l'article 1 de la dei de 31 de desom
1.re de 1881 i 1 de la Instrucció de 27 de maig
de 1884, estan subjectes al pagament de l'im

espanyols
majors

p ,si tots els

i

estrangers dels

de 14 anys i domiciliats en ter
sexes,
riloi i espanyol.

exempts per l'art. 2 de la m.a
els pobre de soLn:diti;dt, les ieli
gioses de clausura, els que sofreixen con
demna, pel temps que aquesta dura, i les
classes de tropa. L'art. 9 de la Instrucció
també estableix exempcions en favor dels
N'estan

tnxa

en asils de beneficència, dels
pobres
ells no trobin acollida i de les Ger
manes de la caritat.
Pel que fa referència
a les classes de tropa, diu que aquestes són
les de l'Exèrcit i Armada de qualsevol clas

acollits
que

en

sols

de contribuir

pel

en

:

en ço que fa referència a
Són aquestes les següents:
d'octubre de 1911, que declara,

La de 13
que el dret que tenen els caps i oficials de
l'exèrcit, segons l'art 4 de la llei de 31 de
desembre de 1881, d'obtindre cèdula de no
vena

classe,

no

els eximeix dels recàrrec

es

pecial de tres dècimes, creat per la llei de 3
d'agost de 1907; la de 28 de novembre de
1913, que disposa que el personal del mate
rial d'Enginyers de l'Exèrcit, tindrà la bo
nificació de cèdula de novena classe, sem
pre que per altre concepte no els correspon
gui major, si bé una altra R. O. de 3 de de
sembre de 1909 havia disposat que aquest
personal no tenia la indicada bonificació;
la de 8 de maig de 1914, que resol
que no
estan obligats a proveir-se de cèdula els es
panyols residents a l'estranger que per
cibeixin drets passius, mentre estiguin pro
veïts del certificat de nacionalitat; la de
16 d'abril de 1916 que
disposa que les classes
guàrdies del Cos de seguretat vénen obli
gats a pendre la cèdula pel sou que co
brin, igual que els altres empleats de l'Es
tat, i la de 25 de novembre, 16 de desembre
de 1921, que diu que
l'exempció de pagar cè
dula establerta a favor dels soldats, no ar
riba a les mullers dels mateixos.

En.quant als COnsuls,

Vice-ceinsuls i Agents
consulars estrangers, retribuïts pels respec
tius governs, disposa una R. O. de 28 de
març de 1913, que caldrà atendre's al que
resulti dels respectius tractats.

Aquesta

últim,

tindrà

es

compte

en

privi

certificació dels

sentit

l'anterior trimestre.

A la vista

possible

és

ingressos obtinguts
—

Jornals i subsistències.

que segons

l'art. 5 de la Instrucció, sempre que• un con
tribuent es trobi comprès en dos o més ca

tegories, serà

11

comprès en la més alta d'elles.
de totes aquestes disposicions

fer la classificació dels

contri

buents i, per tant, el senyalament de la cè
dula personal que correspon a cada un amb
el major encert, durant el mes d'octubre,
deixant pel següent mes l'estudi dels parti
culars relatius a la formació, tramitació

provincial

durant

Enviar al Cos

d'Estadística, els estats dels preus

mitjos.
Protecció

perior

Infància.—Enviar al Consell Su
despeses de l'an

l'estat d'ingressos i
terior trimestre.

Recaptació municipal.—Període
d'enguany.

voluntari

del tercer trimestre

En quan als dies del mes d'octubre en
que tots aquests serveis han de fer-se i pre
ceptes legals Tre els disposa, poden exanai
nar-se la relació de serveis del mes de juliol.

aprovació del Padró.

propis.—En

Arrendaments de béns

la

re

lació de serveis corresponent al mes de ju
liol, en tractar del deure que tenen els Ajun
taments d'enviar en els primers dies de ca
da trimestre (del 6 al 15)
de Propietats i Impostos

SERVEIS MENSUALS

Tots els
del

consignats

l'Administració
certificació de la
recaptació obtinguda per propis en el tri
mestre anterior, als efectes de liquidar el
pagament de 20 per 100, vàrem deixar indicat
l'Estat

com

en

la relació de serveis

d'agost.

mes

a

F. SANS

I

BUIGAS

Prof. de l'Escola d'Aministració

virtut de la R. O. de 21 de

en

obliga al pagament d'aquest
Ajuntaments que, tenint suprimit

desembre de 1922

impost als

CENS ELECTORAL

l'impost

de consums, ja no deurien pagar
lo segons la llei de 12 de juny de 1911.
El manteniment, encara que abusin d'a

obliga

quest pagament,
tots

aquells

la prestació de

a

serveis relacionats amb el

ma

teix.

aquest sentit, i

conformitat

amb

juliol

de 14 de

el

d'octubre, de
que disposa el R. D.

en

el

mes

de 1897 i R. O. de la mateixa

en concepte de servei anyal, els
Ajun
taments vénen obligats a enviar a la Dele
gació d'Hisenda certificat dels arrendaments
de béns propis que hagin fet.

data,

Cada dos anys deu ésser renovada, con
•
forme als preceptes de la llei electoral de
8 d'agost de 1907; i així ha de fer-se en
el present any.
El procediment per a la renovació dels
càrrecs que la constitueixen és distint se
gons

siguin

els mateixos ;

i així

es

distin

geixen a aquest efecte, els càrrecs de
President, Vocals per sorteig i Vocals que
la pròpia llei designa per raó d'altres càr
recs

desempenyen.

que

President

compte

exempcions

•

Per

en

sou.

Apart la llei i la Instrucció, s'han dedicat
algunes reials ordres escadusseres que cal
tenir

de caràcter

deuen entendre's semDre
restrictiu.

a

hagin

MUNICIPAL

legia' ,

En

quant
•les persones parcialment
exemptes segons l'art 4 de la llei dita de 31 de
desembre de 1881, hi ha els militars o els seus
similars que no estiguin retirats, •als quals
sols pagaran cèdula de novena classe, lliu
re de tot recàrrec municipal, ,sempre
que
En

VIDA

disposició

termes de tota

institut.

se o

LA

mateixa R. O. diu també que els

SERVEIS

No n'hi ha cap
tubre.

•SERVEIS

Ho és un Vocal de la Junta local de Re
formes Socials designat per la mateixa en
reunió, que la mateixa ha de celebrar el
dia primer d'octubre. La designació ha de
fer-se per votació, que es repetirà en cas

SEMESTRALS
a

cumplir

en

el

mes

d'oc

TRIMESTRALS

Aquests serveis, que foren indicats en la
relació corresponen al mes de juliol, els uns
poden cumplir-se indistintament en qualse
vol

d'empat, i
sorteig. No

si

aquest

poden ésser

Alcalde, Rector
L'elecció s'ha

o

es

reprodueix, per

elegits

els Vocals
els que els substitueixin.
de posar en coneixement

del trimestre octubre-novembre-de
sembre, i altres han de ser-ho en el primer
dels tres indicats mesos. Aquests són els

del, President de la Junta Provincial del
Cens i del Vocal designat.

següents:

Vocals per

mes

Delegat d'Hisenda
recaptació obtinguda en el

Consums.—Enviar al
estat de la
trimestre anterior.
un

les eleccions de

Tresoreria municipal.—Publicar els alcal
des un es'at de la recaptació obtinguda.

•

Comptabilitat municipal. — Enviar a la
Secció de comptes del Govern Civil una re
lació, sens justificar, dels ingressos i despe
ses obtinguts en el trimestre vençut.
Contingent provincial
nitat.—Pagar-lo.

o

de

la Mancomu

pagarnent d'aquest impost.
Emigració.—Enviar al Consell Superior
d'Emigració una relació dels veïns que ha
gin emigrat.

Un

el

i

el Vocal

a

Se

o

industrials.
A fi de que el día primer d'octubre pugui
fer-se el sorteig, el Secretari de l'Ajunta
ment ha de remetre als Presidents de les
Juntes
de qui

en

Compramisaris per

Vocals majors contri
buients per industrial, utilitats •o mines
que hagin de formar part de la Junta en
defecte de Presidents o Síndics de Gremis

nadors,

Contribució per utilitats.—Enviar a l'Ad
ministració de Contribucions certificats de
les alteracions bàsiques que poden portar
variant

sorteig

Ho són els dos majors contribuients per
immobles, cultiu i ramaderia amb vot en

Municipals del Cens, certificacions
són els majors contribuients amb

aquests efectes. Sinó les remet,

se 11 recorda.
cop el President té aquestes certifi
e1 primer d'octubre a
cacions, convoca
reunió als majors contribuents indicats

(els dos grups apart), a fi de que es faci
designació per sor:eig. L'acta original
d'aquest sorteig s'envia al President de

Espectacles.—Enviar al Governador llista
de les funcions representades durant l'ante

la

rior trimestre.

la Junta Provincial del Cens; i testimoni
•
de la mateixa al Governador Civil, que
dant testimoni també en la pròpia Junta

Impost
Impost

120 per cent.—Pagar-lo.
20 per cent de Propis.—Enviar

l'Administració

de

Propietats i

a

Impostos

Municipal

del Cens.

12

REVISTA

designats

Vocals
Els
ra]

per la llei

Al rebre

VIDA

LA

la

comunicació

MUNICIPAL
de

Diligència

i són:

Regidors

fent-ho constar

així.

cepte

i els

pel

mateixos

segon,

Així, doncs, si, practicades les averigua
cions necessàries, resulta que en la locali
tat

no

hi ha oficials retirats ni funcionaris

jubilats, pel Secretari del Jutjat (el de la
pròpia Junta del Cens) s'expedirà certifi
cat sobre qui és l'ex-Jutge municipal més
an'ic, al qui designarà el President de la
Junta del Cens pel càrrec de Vocal.
Tercer.

gremis

Els Presidents o Síndics de dos
industrials del Municipi, en torn

anys entre els diferents gremis
i servant l'ordre de major o menor nom

bliques

DISPOSICIONS

Diligència

fent

ja

constar la ci:ació

porta

així

Acta fent constar el resultat de la
nombre d'assistents, resultat

de la Província.

Diligència acreditant haver-se complert
l'anterior manament.
Providència fent constar que s'ha rebut
o no de la Junta Provincial del Cens la llista
les entitats gremials del terme munici
i en el segon cas (que és el més fre
qüent), manant es comuniqui als Presi
dents de dites entitats que enviïn totes les
de

pal;

dades que per a la designació de Vocals
de les mateixes la llei exigeix i que han si
gut abans explicades.
Providencia
en

fent

constar
coneixement

que havent-se
de l'existència

Providència dient que s'han rebut
anteriors comunicacions contestant als
trems de les Providències anteriors, els

o

En el cas de no existir

nicipi,

gremis

en

el Ma

substituiran aques:s Vocals pels
contribuents per industrial, utili

es

majors
tats o mineria, abans esmentats.
La publicació de totes aquestes

designa

la primera quinzena del
més d'oc:ubre. Totes les actes de designa
ció i les certificacions en que es fonamen
cions

es

farà

tin seran

en

publicades

en

el Butlletí

per a que es pugui reclamar
mateixes dins deu dies.

Oficial

contra les

qüència

sorteigs, etc.;

nomenant

Llei de 8

d'agost

de 1907

(article

11 i

12).

—R. O. Circular de 26 d'agost de 1907.
—R. O. de 14 de gener de 1908.
—R. O. de 28 de setembre de 1909.
—R. O. de 16 de setembre de 1907.
—Circular de la Junta Central
de 20 d'abril de 19 10.
—R. O. de 16 de juny d& 1909.

del Cens

FORMULARI

Començarà

sident de la
Providència ordenant

s'oficiï

a

Pre
una

l'Alcalde

per que es remeti pel mateix a la Junta un
certificat dels majors contribuents per im
moble, cultiu i ramaderia, i altre dels ma
teixos per con:ribució industrial, utilitats
i mines que tinguin vot per a compromis
saris en eleccions de Senadors; i certifica
ció sobre el Regidor de major nombre de
vots en les eleccions, excluInt l'Alcalde i
Tinents.

un

en

sa

les

D'APLICACIó

Governador Civil per
ció en el Butlletí

a

del Cens del

Municipi,

local per

procedeix

es

cerqui

les mateixes, a qual efecte es
convoca la Junta pel dia 1 d'octubre fent
se les citacions oportunes dels membres de
la mateixa.
a

Diligència

fent

constar

haver-se

porat

cap dites citacions.
Acta de la reunió de la Junta, fent cons
tar es locals designats per a cada una de
les noves seccions.
a

Providència manant remetre al Presi
dent de la Junta Provincial del Cens rela
ció dels nous locals, enviar la mateixa al
Governador Civil per a.;1 Butlletí Oficial,
i manar

publicar Edictes.

Diligència

acreditant el comi liment dels
anteriors extrems.

a

A LES

JUTJAT MUNICIPAL

en

publica
a

JUDICIS CIVILS
En els primers dies del mes d'oc:ubre
s'han de remetre respecte als mesos de ju
liol, agost i setembre els estats següents:

Jutjat de Primera Instància del Partit
quatre dies primers d'octubre, un
estat dels actes de conciliació, judicis ci
vils verbals, desahucis i altres de caràcter
Al

i

compli.

* *
PER

constar que, havent-se
tal nombre el de Seccions

en

conse

comunicació

tos els interessats.
Diligència fent constar l'envió
ment de l'anterior Providència.

DESIGNACIO DE LOCALS
SECCIONS ELECTORALS

fent

d'augmentar

possessió dels

la seva
i

l'expedient general de designació de
collegis electorals es dicta.

ex

cada categoria; ordenant que es facin pú
bliques les dites designacions mitjançant
Edicte en el lloc de costum i que es remetin
al

En

locals per a
Providencia

cer

càrrecs de Vocals als que amb arreglo
la llei (abans exposada) correspongui

NOVES

i en els

civil
així

celebrats i fin.ts
tota mena de

com

en

Pindicat

diligències

període,
juris

de

dicció civil contenciosa

Tots els anys, en el dia 1 de desembre, es
farà per la Junta municipal del Cens la de
signació de llocs on han d'installar-se les

o voluntària.
Al Fiscal de l'Audiència un esat dels
mateixos assumptes sempre que en ells hi
hagi intervingut el Ministeri Fiscal, ainb

seccions electorals.

distinció dels

AbEò és, la designació
que en podríem dir ordinària.
Però pot succeir que un cop acabada la
rectificació del Cens electoral, quines ope
racions tenen fi a darrers de se'embre, el
nombre

l'expedienl per dictar el
Junta Municipal del Cens

i

i donant

*

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIó

nomeni

es

d'aquests, i, en cas contrari, s'oficiï al Jut
gat Municipal per a que dongui el nom
de l'ex-Jutge més antic.

tificats dels

LEGALS

FORMULARI

manant s'envil Pacta origi
nal de la reunió a la Junta Provincial del
Cens, i un testimoni al Governador Civil

cipals,

indidats Presidents

el lloc acostumat.

—R. O. de 20 de gener de 1909.

etc.
Providencia

vingut

en

del

sor:eig,

no

Edictes

R. O. de 7 de novembre de 1909.
—Llei electoral, artic:e 13 i 22.
—Circular de la Junta Central del Cens
de 3 de febrer de 1909.

ma

teixa,

bre d'inscrits a cada gremi.
A aquest efecte, els Governadors Ci
vils enviaran a les Juntes Provincials del
Cens, i aquestes les traslladaran a les Muni
dels

la

com

De la reunió s'aixecarà:

o

en

en

pú

que la reunió

de caps de l'exèrcP, jubilats,

llises

Civil pels efectes de la seva publicació
el Butlle% Oficial. També s'han de fer

cant-se també a l'Alcalde
deu fer-se a Casa la Vila.

cada dos

Síndics. Amb aquestes llistes al davant,
President de la Junta del Cens farà la
designació, guardant el torn de la llei.

designacions es fan constar en
l'acta de la reunió i es comuniquen a
la
Junta Provincial del Cens i al Governador

necessari, .ent la convocatòria
per Edictes i papeletes nominals, comuni

da a cap pels medis indicats,
comunicació a l'Alcalde.

no

de

cas

sigui

Cens.

formin la Junto local de passius, prefe
rint als de major categoria de cada classe,
i entre ells als més antics. Quan no n'hi
hagi en la localitat un ex-Juige municipal,

en

públiques, procurar que els collegis
radiquin en llocs populosos de la locali
coles

tat, etc.)
Aquestes

se

Providència convocant pel dia 1 d'oc:ubre
els majors contribuents pel primer con
que

Segon. Un cap o oficial de l'exèrcit o
de la marina de guerra retirat; sinó n'hi
ha, un jubilat de l'Administració civil de
l'Estat o de la província, designats dels que

De

guida.

del mateix nombre de vots,
el de més edat.
Aques:s extrems s'acreditaran per certi
ficació que el Secretari de l'Ajuntament
deu remetre al President de la Junta del

per ordre d'antiguitat des dels primers
menaments.

l'Alcaldia

s'estendrà:

designa l'article 11 de la llei electo

Primer. El Regidor que hagi tingut més
nombre de vots en les eleccions (essent pre
ferits els que ho siguin per l'article 29),
excluïts l'Alcalde i els Tinents. Si hi ha
dos

DE

de

mentat; i
i

seccions electorals resulti aug
aquest cas és necessari el bus

en

designar

locals per a les seccions no
ves que en la renovació de desembre ante
rior no existien.
car

A

aquest efecte, es convoca la Junta
pel dia 1 d'octubre, i la mateixa fa les in
dicades designacions. En elles s'ha de tenir
sols en compte les condicions que dits lo
cals hagin de reunir i que indica el parà

graf 1 de l'article 22 de la llei Electoral
(exclusió de la Casa de la Vila i oficines mu
nicipals, designació amb preferència d'es

casos en que quedà ferma la
Sentència dictada pel Tribunal Municipal
i els en que hi hagi hagut apellació de la

mateixa, detallant si el
confirmar-la
J1UDICIS

DE

o

Jutja: superior

va

revocar-la.

FALTES

Respecte a l'estadística criminal,
jats municipals remetran:

els Jut

Al Jutjat d'Instrucció un es'at dels
dicis de faltes començats, pendents i cele
brats en els mesos de juliol, agost ísetera

o absolució,
primer cas la persona condemnada
i la pena imposada (E1 Reial Decret de 25
de febrer de 1901 publica un model d'a
quest estat, molt detallat).

bre, especificant la condemna
i

en

el

Al Fiscal de

l'Audiència, per medi del

1

DE

REVISTA

VIDA

LA

Jut jat d'Instrucció, un estat dels mateixos
i co
jud icis de faltes celebrats, endetràmit
la
Fiscalia
la
Circular
segons
me nçats,
del Tribunal Suprem de 25 de juny de
192 P, regla tercera.

per a enllaçar amb les carreteres generals
o estacions de ferrocarrils.
Segons l'article segon del Reglament de

REGISTRE CIVIL

que puguin creuar-se dos carros.
Pels construïts amb anterioritat, cal tenir

Es remetrà
de la
zena

un

Camins veïnals de 23 de juliol de 1911, l'am
plada d'aquests camins que es construei
xin en lo successiu, serà lo suficient per a

sol estat al Govern Civil

present que segons la instrucció de primer
de desembre de 1858, l'article VII de la
Llei de Carreteres de 4 de maig de 1877, i
article XX del Reglament de 13 d'agost del

Província, i durant la primera quin
d'octubre, de defuncions per causa de

ocorregudes

durant el trimestre aca
ba, i segons dades del llibre de defuncions
dei Registre Civil respectiu.

ve

'ola

carreteres es senyala,
en
6 metres, poguent ar
per regla general,
ribar fins a 8, comprenent en aquesta am
plada •el ferm, que ha d'ésser de 450.a 550

LLEI DE VAGUES

i'ha d'enviar pel Jutjat al Fiscal de l'Au
diència Provincial i per conduc'e del Jut
jat d'Instrucció, un estat dels judicis tra
mitats amb motiu d'infraccions de la llei
vagues,

ta,

processal

Fiscalia
juny de

i els passeigs, que ocu
paran els restants fins a 6, 7 o 8.
Els propietaris collindants, no poden alte
rar l'amplada senyalada al construir-se el

metres, les cunetes

amb una indicació de l'es
dels ma'eixos (Circu'ar de la
del Tribunal Suprem de 25 de

de

o que la tradició els hi suposi de no
coneixes aquella.
Els Ajuntaments, deuen vetllar perquè

camí,

1920).

promo
ningú s'apropil
guent la delimitació i incautant-se directa
men' d'aquells, si la intrusió data de menys
d'un any i un dia, o per mitjà dels tribu
nals ordinaris en altre cas

aquests terrenys,

REGISTRE CIVIL
ctIn cada mes, en aquest d'octubre s'han
de remetre els estats segiXents:
A l'Alcalde del Municipi respectiu un es
tat de tots els naixements, matrimonis i
defuncions del mes de setembre, distin

gint

No tractant-se

pliar

respecte els primers, els canò
en quan
als segons, i sexe i
mort
la
respecte als tercers.

el sexe
nics i civils
causa

de

deu fer-se

Aquesta
quinzena d'octubre.
Al Liquidador de l'Impost
remesa

en

la

de drets reials

mes.

remesos:

que hem esmentat
del trimestre.
en la
Al Fiscal de PAudiència, pel Fiscal dei
Ju'jat Municipal, un estat amb les ma

respecte al mes anterior.
(Disposieions legals d'apJicació i Formu

teixes dades

LA

GICH.

JOSEP M.
Prof. de

risc .1a d

dministració

reivindicacions

refereixen
propietat.

Camins

veïnals.—Legalment,

a

o

tenen aquest

són d'interès públic, no
interessen concreta, única i directament a
Persones conegudes i especials i acostumen
a servir de vincle de comunicació d'uns po
bles amb
o entre diversos grups de
o

de les

precisarà permis previ.

La

construcció

i

conservació

d'a.questa

camins, correspon als propietaris
interessats, i els Ajuntaments deuen sols
mena

de

aquesta reparació (article 72 de la
Llei Municipal).
Per a fixar l'amplada de camins, cal te
nir-se present ço que disposa l'article 566 del
Codi Civil, segons el qual deurà ésser la
bastant a les necessitats de les finques res
pectives. De manera que, més que •els pre
ceptes legals, per a determinar l'amplada
d'aquells, deu tenir-se present, els expe
vetllar

dients de delimitacions anteriors, o la tra
dició.
que
L'amplada 9."1Xí determinada serà la deu
els collindants no podran alterar i que
rà ésser

reivindicada administrativa o ju
arribi
segons la cletentació no

dicialment

d'altres

Municipis

o

són
ramaders. — «Cafiadas»,
enllacen
diverses
camins
pro
que
aquells
vincies i als que aflueixen els camins d'or
dre inferior.
«Cordeles», són aquells camins que porten

Camins

a

«cailadas» o posen en comunicació
limítrofes.
«Veredas», són aquells camins que posen
les

províncies

dues

en

comunicació

en

Segons l'article XII del R. D. de 13 d'a
gost de 1892, l'amplada de les «cafladas»,
és de 7523 metres; la dels «cordeles», 376;
la de les «veredas», 2089; la de les «cola
das», és indeterminada.
Les

o

na, el
bre de

judicial.
R. D. de competència
1899.

pecuàries

vies

no

són

enagenables

i

so
pesen aquestes servituds perpètuament
bre les finques afectades.
La delimitació i reivindicació d'aquestes
vies correspon a l'Associació General de

Solament en quant les vies pe
cuàries són de caràcter local, és a dir, quan
creuen el terme d'un sol poble, i interessen
únicament a la ramaderia del mateix, cor
respon a l'alcalde respectiu, de conformitat
ramaders.

als articles 68 i 69 de l'esmentat
de 13 d'agost de 1892.

reglament

ferradura (o de bast).—Són
essent practicables per car
aquells que,
són accessibles pels animals sense
ros,
aquest artefacte.
El camí de ferradura ha d'ésser d'ample
que hi passi un animal amb arques, car
regat amb cà,rrega d'envalumini; o siguin
al menys de 12 pams (2336 metres).
Respecte a reivindicacions, dongui's aquí
en
camins
per reproduït ço que es diu
Camins

de

no

rurals.
o

de

combregar.—Són aquells que en deixar
camí públic, menen fins al portal d'una

un

Camins de creu,

o

de

sagrament,

ca

sa i fa de pas per al Viàtic i per als bateigs
i morts de la casa.
El camí de creu ha de tenir, si més no,
suficient per a passar-hi el ffit de

l'amplada

morts.
Es públic per
motiu per a anar
a ningú més.

Aquest

a
a

tots
la

aquells
casa

que

on mena

tenen
i per

camí comença així que la casa és
queda mort en ésser la casa in

habitable i
habitable.

SECCIÓ DE LEGISLACIÓ
TREBALL DE DONES I NENS.—La llei de 13 de
de 1922, t,utoritzà al Govern per a ra
tificar les condicions de protecció de l'obre
ra, adoptades en la Conferència Internacio
nal del Treball de Washington, l'any 1919.

juny

legislació espanyola era la continguda
l'article 9.è de la Llei de 13 d emarç de
1900, reformada en 8 de gener de 1907. En
dites disposicions no es concedeix a les obre
res que estan en situació de tenir fills, cap
indemnització per al manteniment de la
La

mare

tiva

camins que posen
d'un mateix

poble.

dicant-les, ja siga per la

administra
Confirma aquesta doctri
de 27 de setem

d'una

finques

comunicació diverses

excedeixi d'un any i un dia.
re
Corn siga que l'ús d'aquests camins
de més o
un
interès
collectiu,
presenta
el que deu
menys veïns, és l'Ajuntament
evitar
les
tenir cura i
usurpacions, reivin
via

diverses comarques

província.
«Colada», són aquells

mateixa

en

o

caràcter els que

altres,
població del mateix

distància

quals

rnteressa a aquest Ajuntament saber les
atribucions municipals respecte a les di
verses classes de camins i, especialment,
es

nous

dients instruïts per a la construcció dels es
mentats camins, els títols en virtut dels
s'establí aquesta servitud, els expe

CONSULTES

les que
dret de

a

minats llocs.

particularitats
part d'estadística

mateixes

DE

per

subjectar-se

Camins rurals.—Vénen a ésser servituds
municipals de pas, establertes collectivament
en favor de propietaris de finques de deter

Al President de l'Audiència, un estat dels
judicis de faltes incoats, en tràmit i aca
bats, fent constar, respecte a aquests, les

de la REVISTA

cal,

carreteres, si no és subjectant-se als trà
mits establerts; però, segons R. O. de 19
de juny de 1879, aquesta prohibició no és
aplicable pels casos en què es vulgui tancar
els terrenys pels respectius propietaris, per
mitjà d'estaques, fil-ferros, etc., per al que
no

lari en el número 1
VIDA MUNICIPAL.)

camí,•

menys de 25 metres de

a

JUDICIS DE FALTES

Deuen ésser

un

am

terrenys.
forçosa per
ocupar
Segons l'article XXIX del Reglament de
Policia de Carreteres, de 3 de desembre de
1909, resten prohibides determinades obres

piació

primera

béns del Partit un estat
d; defuncions del mes de setembre, amb
roms, cognoms, edat, estat, professió, do
micili, testament, vidua, fills i hereus pres
s imptes. També es farà aquesta remesa en

primera quinzena,,del

d'usurpacions,

eixamplar

o

a

als tràmits establerts per la Llei d'expro

i transmissió de

la

D. de 13 d'octubre de

mateix any, i el R.
1905, l'ample de

13

MUNICIPA.

Per

i del fill.
a

posar-se d'acord amb

lo votat

aquell Congrés, i demés, en el celebrat
nebra l'any 1921, i amb l'article 405

a

en

Gi

de la

14
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LA

DE

VIDA

MUNICIPAL

part

XIII del Tractat de Versalles, s'ha pu
un R. D. de 21
d'agost de 1923 (Ga
ceta del dia 23) en el qual es disposa: no es

jubilació, oposicions

blicat

cionaris del Tribunal, rendició, examen i ju
dici dels comptes; expedients de reintegra

permetrà. el treball de dones durant les sis
setmanes posteriors al part. Podran deixar
el treball aquelles que presentin un certificat
del qual aparegui que probablement aquell

ment

fet sobrevindrà dintre les sis setmanes. La
plaça de l'obrera quedarà. reservada ; l'obli
gació de mantenir la plaça persistirà, fins a
20 setmanes, si la dona té una malaltia que
derivi del part. Les dones que
tinguin fills
hauran un descans d'una hora al dia, di
vidible en dos de mitja hora cada un, per
a alletar a aquells, no descontant-se en el

jornal

temps perdut; durant les sis set
de que abans s'ha parlat, les obreres
tindran el dret a assistència mèdica gra
tuita i a una indemnització diària suficient
dit

pels

i excedències dels fun

descoberts fora dels comptes;

contra les resolucions dictades

cursos

judicis

de

comptes

i

en

re

els

els expedients de
execució de les sentències

reintegrament;

en

dictades

en dits judicis i expedients; expe
dients respecte cancek1ació de fiances i exa,
men i comprovació dels comptes
generals de
l'Estat ; expedients sobre concessió pel Go
vern de crèdits extraordinaris i
suplements;

adquisició de fons i contractació d'obres i
serveis públics i dels medis d'apremi. De
més, existeixen unes quantes disposicions
generals i transitòries i una disposició final.

manes

al seu manteniment i al del nen. El Mi
nisteri del Treball dictarà, abans del 31 de
març de 1925, la Reglamentació d'una Caixa
de Segur obligatori de maternitat;

provisio

nalment, abans de que aqueixa Caixa s'im

planti,
l'obrera,

s'estableix

un

Règim

tutelar per

a

quin fi l'Estat satisfarà un subsi
di de 50 pessetes per a atendre a l'assistèn
a

adequada a la dona i al fill durant el
repòs obligatori posterior al part,

cia

mínim de

amb la condició de que la dona ha d'estar
afiliada al Règim obligatori de retir obrer,
no ha d'abandonar al nascut i ha d'abstin
dre's de tot treball durant dues setmanes.
En la part final del R. D. es detallen els
procediments per a fer efectiu el subsidi

mitjançant

sollicitud del mateix.

CONDONACIó
d'abril últim

MULTES.—E1 R.
estableix regles a

DE

D. de 30
les quals

deuen adaptar-se el Director General i el
Tribunal Governatiu en les funcions que en
matèria de condonació de multes els hi de

legaren la

R. O. de 4 de gener de 1904 i l'ar
ticle 2.°° del R. D. de 20 desembre de 1921.
L'Article sisè

d'aquell

R.

D. ha originat
dubtes, perquè s'havien presentat sollicituds
de condonació després de transcorregut el
termini establert als articles 10 i 11 del Re
glament de procediments de 13 d'octubre de
1903.
Com fóra pertorbador pel Tresor re
habilitar indefinidament el termini per a la
condonació de les multes, el Ministre d'Hi
senda publica una R. O. de 20 d'agost de
1923 (Gaceta del dia 22) dient que per a que
tingui aplicació el R. D. de 30 d'abril prò
xim passat, quan es solliciti condonació de

indispensable que la reclamació
formuli dintre dels terminis previnguts
pel Reglament de procediments Adminis
tratius de 13 d'octubre de 1903.
multes •és

COMPTADURIES VACANTS. — Trobant-se va
cants les Comptaduries de fons dels Ajunta

Palafrugell (Girona) i Ortiguei
(Corunya) amb el sou, cada una, de 3,000

ments de
ra

pessetes, publica el
neral
28

la Direcció Ge
la Gaceta del dia

concurs

d'Administració,
d'agost.

a

CURSES DE BRAUS.—La R. O. de 20 d'agost
de 1923 (Gaceta del dia 28 de dit
mes) publi
ca el Reglament
que ha de regir en les ope
racions preliminars i en l'espectacle de les
curses de braus a
Espanya.
Anvoc.Ars.—Per a regular la manera de
dur els llibres dels Advocats, a fi de satisfer
la contribució sobre utilitats de la riquesa

mobiliària,

textes refundits en 19 d'octubre
1920 i 22 setembre de 1922, es
publica la R.
O. de 16 d'agost de 1923
(Gaceta del dia 19),
en la qual va el
modelatge a
els Advo

què

cats

subjectar-se per a portar els
d'operacions i d'ingressos profes

deuran

llibres

es

POLICIA URBANA.—E1

Conseller de

Sanitat

senyor Gallego va presentar una moció res
pecte a condicions higièniques de les ha
bitacions i prescripcions sanitàries per a

l'eixample

i reforma interior de poblacions,
la qual moció aprova, la Secció de Sanitat
interior. El Ministeri de la Governació re

cull l'acord de la Junta i es serveix aprovar
la moció per mitjà de R. O. c7te 9 d'agost
de 1923
(Gaceta del dia 16). És bon xic
discutible el caràcter obligatori que els pre

ceptes indicats puguin tenir, perquè refor
men

inclús

disposicions contingudes

en

la

llei.
Pel gran interès que té el precepte, no
solament en l'aspecte de• la seva aplicació,

sinó inclús

en

el de la

possible inaplicabi
íntegre el text

litat, apareix a continuació
de la moció aprovada:

sionals.
TRIBUNAL

DE

COMPTES DEL

REGNE.—En

com

pliment

de l'ordenat en la primera disposi
ció especial de la Llei de 22 de juliol de 1918
i a proposta del Ministre
d'Hisenda, s'ha
dictat el R. D. de 9 d'agost de 1923 (Gaceta
del dia 14), aprovant el Reglament orgànic
del Tribunal de comptes del regne.
Dit Reglament, que té veritable importàn
cia, no pot ésser publicat aquí integral

ment, donada •la seva extensió. Conté 200 ar
ticles, disposicions transitòries i unai dis
posició final. Remetem al llegidor a la Ga
ceta de Madrid indicada.
El Reglament tracta de

l'organització del
Tribunal; deures i atribucions del Presi
dent, Ministres, Fiscal, Secretari General i
demés funcionaris; nomenament, remoció,

«Artículo 1.° En lo sucesivo no se auto
rizara, la habilitación de nuevas viviendas
mientras éstas no reúnan las condiciones
mínimas higiéEicas que se detallan en los
artículos siguientes, debiendG cuidar los
Ayuntamientos de la mas rapida higieniza
ción de todas aquellas viviendas que en la
actualidad no reunieran las condiciones alu
didas, acudiendo para conseguir dicho ob
jeto a los procedimientos que se enumeran
en la
presente disposición.

higiénicas

Condiciones
minimas de las viviendas

Artículo 2.° Se consideraran como «con
diciones higiénicas mínimas» para todo edi
ficio destinado a vivienda, ya esté enclava
do en población o en el campo, las que

siguen

a)

:

Toda pieza habitable de día o de
che debera tener comunicación directa

no
con

el exterior por medio de balcón o ventana
de 1,50 m2, como mínimum, que
permita
la iluminación y aereación amplias. Su al
tura no debera, ser inferior a 2,80 m2, sea
cualquiera el piso en que la pieza esté situa
da, midiéndose dicha altura desde el pa
vimento al cielo raso y la capacidad
por
individuo no bajaré de 15 m2. Esta altura
reducirse
podré,
hasta, 2,50 m2, siempre que
por la acertada colocación de puertas, ven
tan.as y chimeneas, por la instalación de
registros de empleo de• ladrillos huecos en
los muros u otra disposición adecuada se
asegure la constante renovación del aire en
el interior de las habitaciones.
b) El piso inferior de las casas desti
nadas a viviendas estaré aislado del terreno
natural, bien por una cémara de aire o
bien por una capa impermeable de 0,30 m2
de espesor mínimo, debiendo quedar siem
pre el pavimento de las habitaciones de
planta baja por lo menos a 0,20 metros de
altura sobre el terreno exterior, sea de la
vía pública o de corral,
patio o jardín ;
el último piso tendré forzosamente cielo
raso.

c)

Toda

casa

o

compartimiento destina

do a una família deberé tener cocina y re
con entrada
independiente
para una y otra pieza; las dimensiones
mínimas en planta serén de 3 metros en
las cocinas y de 1,50 metros en los retretes,
doténdose a ambas piezas de ventilación
directa por medio de balcón o ventana de
1 m2 como mínimum.
En todo edificio de uso público (teatros,
escuelas, casinos, etc.), deberan establecerse
retretes y urinarios, que nunca se comuni
earén directamente con los loca,les cerra
dos donde se estacionen personas para el
trabajo o permanencia, debiendo en estos lo
cales asegurarse la renovación constante
del aire en las habitaciones.
d) Los patios generales de las casas re
presentaran- el 10 por 100 de la superficie
edificada. Tantc los patios como los pati
nillos, cuyo objeto es proporcionar luz y
ventilación a las cocinas y retretes, estaran
siempre sin cubrir, o sea libres de arriba
a abajo, y
tendran el suelo impermeable
con disposición
para la recogida de aguas
pluviales, debiendo los sumideros estar pro
vistos de sifón aislado-r. Estos sifones ais
ladores, bien ventilados, se establecerén
igualmente en las cocinas y retretes, barios
y lavaderos. Podré prescindirse de los pa
tios cuando por la disposición de las plan
tas, • número de fachadas o combinación con
espacios libres en las fincas adyacentes,
pueda conseguirse que •todos los huecos
(ventanas y balcones) tengan como mínimo
3 metros de vistas directas medidos en el
eje de cada abertura.
e) Las escaleras deberén recibir luz y
aireación directas de la calle o patios.
f) Las aguas negras o sucias que se pro
ducen en las viviendas o edificios habita
• dos
parte del día deberén recogerse en tu
berías impermeables y ven.tiladas, y ser
conducidas sin interrupción hasta el exte
rior del inmueble.
Seré, obligatorio para todos los inmue
bles que se edifiquen en lo sucesivo el aco
meter a la alcantarilla pública, si ésta exis
tiese, a menos de 50 metros de algunas de
las fachadas de aquéllos, y establecer el
servicio de agua en cada una de las vivien
das, si hubiera canalización explotada por
•el Municipio, Empresa o particular, a dis
tancia que no exceda de 80 metros.
h) En caso de no existir alcantarillado
en las condiciones que se fijan en el apar
tado anterior se •empleará el foso séptico,
con las disposiciones
complementarias que
se detallan en la R. O. de este Ministerio
de 22 de abril de 1922, quedando terminan
temente prohibida la construcción, en nin
gún caso, de nuevos pozos negros.
i) En las viviendas rurales que tengan
como anexo
la cuadra, este local deberé
situarse aisléndolo de la edificación direc
ta, debiendo tener vivienda y cuadra entra
das independientes.

trete, siempre

Habilitación de las nuevas viviendas
Artículo 3.° En virtud de lo que se dis
pone en el artículo primero, todos los Ayun

REVISTA
darén cabida en sus ordenanzas
de construcción a los preceptos que fijan las
«condiciones higiénicas mínimas» que de
ben reunir las viviendas para ser habita
bles, y medios més adecuados para asegu
rar el cumplimiento de aquellas condicio
A dicho efecto, serén sometidos a exa
nes.
men de las respectivas Juntas municipales
de Sanidad los planos de cuantos edificios
con destino total o parcial a vivienda se
o reformar en el tér
pretendan construir
mino municipal de su jurisdicción, no au
torizéndose la construcción de aquellos que
no reúnan las condiciones higiénicas mí
nimas.
A la habilitación de los mencionados edi
ficios procederé igualmente el reconocimien
to y comprobación por parte de la citada
Junta municipal de Sanidad de que aquéllos
se han construído en la forma aprobada,
sin sufrir modificaciones que alteren des
favorablemente las aludidas condiciones

tamientos

higiénicas.
Saneamiento

de

las

viviendas

insalubres

Artículo 4.° Con el fin de ir consiguiendo
el saneamiento de las numerosas viviendas
insalubres en la actualidad habitadas, los
Ayuntamientos, valiéndose de su personal
técnico-sanitario, procederén a informar
con la posible rapidez un avance del «Re
de viviendas», clasificando
gistro sanitario
la totalidad de las contenidas en el término
municipal en tres categorías : a) las que
reúnan las condiciones higiénicas mínimas,
especificadas en el artículo primero ; b) las
que no reuniéndolas al confeccionarse el
registro puedan a poca costa llenarlas, me
diante la ejecución de obras que el Ayunta
miertto, en vista de las atribuciones que le
conceden las leyes vigentes (la Municipal y
la de Casas baratas), puede obligar a los
propietarios a que la realicen sin demora;
c) aquellas otras que exigieran reformas de
importancia por su cuantía para llegar a
cumplir las condiciones higiénicas mínimas,
o que
por ser insalubres precisa su demo
lición.
Artículo 5.° Una vez formaclo el Avance
del Registro sanitario, a que se refiere el
artículo anterior, los Ayuntamientos, previo
acuerdo de la Junta municipal de Sanidad,
conminarén a los propietarios de las fincas
ineluidas en la categoría b a que en el
plazo que se les fije procedan a realizar
las pequerias obras necesarias para que sus
finean reúnan las condiciones higiénicas
mínimas, imponiéndoles en caso de resisten
cia las sanciones y multas para las que es
tén legalmente facultados. Con respecto a
las casas incluídas en la categoría c, los
Difiunicipios procederén ateniéndose a las
normas establecidas en el capítulo VI de la
ley de Casas baratas de 10 de Diciembre
de 1921 y capítulo XIII del Reglamento para
la aplicación de dicha ley, aprobado por
Real decreto de 8 de Julio de 1922.
Artículo 6.° Los propietarios que no es
timen justificada la resolución de la Junta
municipal de Sanidad, podrén acudir en
alzada ante el Gobernador civil de la provin
cia, que resolveré oyendo previamente a la
Comisión sanitaria provineial u organismo
que la sustituya en sus funciones si ésta
no existiese.
Contra el acuerdo del Gober
nador podré recurrirse ante el Ministerio
de la Gobernación, que solicitaré informe
de la Dirección
general de Sanidad, la cual
oirú el de la Comisión sanitaria central.
En cumplimiento de la misión que su re
glamento le confiere, los Inspectores provin
ciales de Sanidad vigilarén el exacto cum
plimiento, por parte de las Juntas munici
pales de Sanidad, de cuanto se les enmien
da en la
presente disposición, dando cuenta
al Gobernador de las infracciones o negli
gencias observadas y a la Dirección general
de Sanidad en caso de no ser debidamente
atentido por la mencionada autoridad gu

bernativa.

Prescripciones
rdn

técnico-sanitarias que debe
redactar los prouectos de
ensanche y reforma interior de poblaciones

observarse al

Artículo 7.° Los Ayuntamientos, empre
particulares que Pretendan acogerse

sas o
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los beneficios de la ley general de ensan
che de las poblaciones de 22 de Diciembre
de 1876, o bien a los de la ley de ensanche
para las poblaciones de Madrid y Barcelo
na de 26 de lulio de 1892, al redactar los
respectivos proyectos observaran obligato
riamente los siguientes preceptos técnico-sa
nitarios :
a) La superficie que se destine a la edi
ficación no podré exceder del 50 por 100 del
érea total a urbaniza,r, debiendo correspon
der como mínimo 50 metros cuadrados por
habitante, supuesto el ensanche o zona ur
banizable.
b) Se dedicarén como mínimum cuatro
metros cuadrados por habitante, siempre
que la superficie que resulte no sea inferior
al 10 por 100 del érea total, a
parques jar
dines y terrenos preparados para juegos y
ejercicios físicos al aire libre, debiendo re
partir tanto los jardines como las plazas,
bulè,vares y amplios espacios libres de los
distintos sectores, a fin de evitar que existan
espacios urbanizados co h gran densidad de
a

población.
c) Se estudiaré,

detenidamente el empla
zamiento de monumentos y edificios públi
cos, situéndolos en lugar adecuado al servi
cio que han de prestar y reservando deter
minados sectores para las fébricas y esta
blecimientos industriales y especialmente
para los considerados como insalubres, in
cómodos o peligrosos.
d) Se organizarén las manzanas de ca
sas de tal modo, que éstas tengan patios
comunes, a fin de que la anchura total re
sultante para dichos espacios libres no sea
inferior a vez y media de la altura de las
casas que los formen. Cada manzana ten
dré como mínimum un 25 por 100 de su su
perficie destinada a patio central. Los pa
tios serén siempre abiertos, quedando en
comunicación directa con el exterior, y la
superficie total de los rnismos para cada
clase no bajaré del 12 por 100 de la edifica
da, a menos que concurran circunstancias
que se mencionan en el apartado d) del ar
tículo 8.0, último pérrafo.
e) No se permitirén calles de anchura
inferior a 15 metros, medidos entre las ali
neaciones que se fijen para las fachadas de
ambos lados y la altura de las casas no
podré exceder del ancho de la calle; sin em
bargo, cuando las circunstancias locales u
otras
causas recomienden reducir dicha
anchura, podré hacerse así, previa justifi
cación razonada en la Memoria.
f) Se organizará una red de alcantari
llas con las pendiente y lavados precisos
para asegurar el répido alejamiento de las
aguas residuales, y se establecerén los in
dispensables servicios de abastecimientos de
agua, gas y alumbrado, en forma que pueda
hacerse fécilmente la reparación, reducien
do cuanto sea dable la parte de pavimen
to a levantar y siempre que en la misma vía
existan conductos para las aguas negras (al
cantarillas) y las destinadas a la alimenta
ción, deberén éstas encontrarse por encima
de aquéllas, no toleréndose el trazado por
vías, plazas y parques de lfneas aéreas de
transporte a alta tensión de energía eléc
trica.
g) La anchura de las calles se determi
naré en vista de las necesidades de la cireu
lación probable, atendiéndose a lo que pre
ceptúa el apartado e), fijú.ndose un méximo
del 5 por 100 en las pendientes tolerables en
las vías principales, del 6 por 100 en las se
cundarias y del 8 por 100 en las calles parti
culares.
Artículo 8.° Igualmente los Ayuntamien
tos, Empresas o particulares que deseen
acogerse a la ley del 18 de Marzo de 1895 so
bre ((Saneamiento o mejora interior de las
poblaciones», observarén al redactar los co
rrespondientes proyectos las condiciones de
carécter técnico-sanitario que a continua
ción se expresan:
a) No se permitiré la apertura de nin
guna vía nueva de anchura inferior a 15
metros en poblaciones de més dh 10,000 al
mas, y de 10 metros en las de menor número
de habitantes, siendo •estos límites mínimos
para calles que se ensanchen simulténea
mente por ambos lados.
b) En las calles que se ensanchen va
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riando la alineación de uno de los lados,
la anchura mínima tolerable para la calle
seré de 12 y 8 metros, respectivamente, se
gún que la población exceda o no de 10,000
habitantes. Cuando por circunstancias lo
cales convenga reducir estos límites fijados
en el artículo anterior, deberé
justificarse
debidamente en la Memoria dicha conve
niencia.
c) Los inrnuebles que se construyan en
las nuevas calles no po(lrén tener la altura
superior a la anchura, de la calle, y los que
se levanten en calles que sean objeto de en
sanchamiento, al variar las alineaciones
tendrén como altura méxima, vez y media
la anchura de la calle. Para los efectos de
altura de edificios que se levanten en pla
zas o paseos se considerarén como anchura
de éstos la que tengan en la población las
calles més anchas.
Estas alturas se medirén desde la rasante
de la vía pública hasta el alero del tejado
o cornisa de la azotea, no toleréndose en di
chos inmuebles alturas de pisos inferiores
a 2,80 metros.
d) En toda finca destinada a vivienda to
tal o parcialmente que se edifique en calles
o plazas de las comprendidas en el plan de
reforma interior, la superficie mínima de
patios seré, el 12 por 100 de la edificable para
casas hasta de cincv
pisos, y del 15 por 100
para las de mayor numero de éstos, a me
nos que por la disposición de la planta, nú
mero de fachadas o combinación con espa
cios libres de las fincas adyacentes, pueda
conseguirse que todos los huecos (venta
nas o balcones) tengan como mínimum cua
tro metros de vistas directas, medidos en el
eje de cada abertura. Los patios serén siem
pre abiertos, y los generales deberé procu
rarse tengan comunicación directa con
el
exterior.
e) Seré obligatorio para todos los inmue
bles que se ediflquen en la zona abarcada
por un plan de reforma al acometer a la al
cantarilla pública si ésta existiese a menos
de 50 metros, y establecer el servicio de
agua en cada una de las viviendas si hubie
ra canalización a distancia que no exceda
de la indicada».
PLAGA
tra la

gost
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LLAGOSTA.—Per a lluitar con
es publica la R. O. de 8 d'a
del dia 17), que per l'interés

mateixa,
en

els termes municipals,

es

trans

criu a continuació:

«Ilmo. Sr.: Por Real orden de 19 de junio
último se dictar on las instrucciones necesa
rias para la preparación de la camparia de
otorio e invierno contra la plaga de la lan
gosta, ya que en la anterior primavera tan
excelentes resultados obtuvieron, como lo
comprueban los telegramas de felicitación
que este Ministerio recibió de las Corpora
ciones y entidades de toda cla.se que vieron
que las cosechas en su gran ma.yoría se ha
bían salvado por haber acudido a tiempo a
combatir tan temible plaga. Es preciso con
tinuar los trabajos y no cejar en la próxi
ma campafia de otorio e invierno, que es la
més eficaz, para ver si en la primavera ve
nidera se puede dar por extinguida en las
provincias invadidas. Pero para ello es pre
ciso se cumplimente en todas sus partes
la vigente ley de Plagas del campo de 21 de
mayo de 1908, tanto por los Gobernadores
encargados de su ejecución por Real de
creto de 16 de diciembre de 1910, como por
los Consejos provinciales de Fomento, Inge
nieros jefes de las Secciones Agronómicas y
Juntas locales de los términos municipales
invadidos, pues este Ministerio esté, dispues
to a que se realice en el próximo otorio e in
vierno una intensa camparia, obligando al
cumplimiento de la ley, sin excusa ni pre
texto alguno ; y a este efecto,
S. M. el REY (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se recuerde a los Gobernadores civiles
de las provincias invadidas procedan con
la mayor energía a cumplimentar la Real
orden de este Ministerio de 19 de Junio úl
timo, obligando a las Juntas locales de de
fensa a dar la relación de los terrenos de
nunciados, por contener germen de langos
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ta, en cada término municipal de los inva
didos, para que por el personal técnico agro
nómico se proceda inmediatamente a la

de acotamiento de los terre
denunciados y pueda tenerse su rela
ción completa antes de finalizar el mes de
septiembre próximo, aplicando a las Juntas
locales que no cumplan lo preceptuado,
cuantas sanciones autoriza la vigente ley.
De Real orden lo comunico a V. I. para
su conocimiento y demas efectos. Dios guar
de a V. I. muchos arios.
Madrid, 8 de agos
to de 1923.»

comprobación
nos

COMPETÈNCIES.—Promogut
contra

recurs

de

quei

Alcalde per una Sala de Go
vern
de Audiencia, ha recaigut R. D. de
data 17 d'agost de 1923 (Gaceta del dia 19)
que va inserit a continuació.
xa

un

expediente y autos del recurso
queja promovido por la Sala de Gobierno
«En el

de
de

la Audiencia territorial de esta Corte con
tra el Alcalde de Yuncler (Toledo), de los
cuales resulta:
Que el Alcalde de Yuncler, previo expe
diente, impuso a León Fleite Alonso una
multa de cinco pesetas por haberse encon
trado una cabra propiedad de éste aban
donada y causando darios en siembra ajena.
Que por no haber satisfecho la multa el
denunciado en el plazo de diez días, se le
impuso el apremio de 5 por 100 diario, y
como siguiera sin hacer efectiva la multa y
el recargo, el Alcalde puso el hecho en co
nocimiento del Juzgado, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 77 i 188 de la ley

Municipal.
Que el Juzgado estimó que

sus atribucio
habían sido invadidas por la Alcaldía,
por tratarse de una falta prevista y sancio
nada en los artículos 611 a 613 del Código pe
nal y lo puso en conocimiento de la Audien
cia para que ésta, si lo estimaba proceden
te, elevase el oportuno recurso de queja.
Que la Sala de Gobierno de la Audiencia
territorial de Madrid, de acuerdo con el dic
tamen fiscal, estimando que la falta a que
el expediente se contrae consiste en la en
trada de ganados en propiedad ajena, pre
vista en el libro tercero del Código penal,
acordó elevar el oportuno recurso de queja
al Gobierno de Su Majestad.
Que el Alcalde de Yuncler informa que
si bien es cierto que el hecho en cuestión
puede constituir una falta prevista y cas
tigada en el libro tercero del Código penal,
no lo es menos que esta también compren
dida en las Ordenanzas municipales del tér
mino en cuestión y en un bando de la Al
caldía, fecha 31 de Mayo pasado, y que si
sólo por estar comprendido en el Código fue
se su conocimiento de la exclusiva compe
tencia de los Tribunales ordinarios, había
que tener como no escrito el artículo 625 del
Código penal, aparte de que, por no haber
apelado en tiempo el multado, el acuerdo
de la Alcaldía quedó firme. :
Vistos los artículos 611, 612 y 613 del Có
digo penal, reformados por la ley de 3 de
enero de 1907, que cantigan la entrada de
ganados en heredad ajena, causen o no
dario.
Visto el artículo 20 de la ley de Justicia
municipal de 5 de Agosto de 1907, que dice :
«Corresponde a los Tribunales municipales
en materia criminal
conocer en primera
instancia de todos los hechos punibles ante
la jurisdicción ordinaria, que el Código pe
nal o leyes especiales califiquen como faltas
y de los asuntos de la misma índole que
por ley les estén recomendados.»
Considerando : 1.0 Que el presente recur
so de queja se ha promovido por la Audien
cia de Madrid contra el Alcalde de Yuncler
(Toledo), por haber éste castigado con la
multa de cinco pesetas la entrada en here
dad ajena de una cabra propiedad de don
León Fleite y Alonso.
2.° Que los hechos de que se trata consti
tuyen faltas comprendidas en el Código pe
nal, de las que deben conocer privativa
mente los Tribunales municipales, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 20 de la
ley de Justicia militar.
3.° Que entre las atribuciones de los Al
nes
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que determinan los artículos 113 y
la ley Municipal no está comprendi
de intervenir en las transgresiones
cometan por intrusión de ganados en
propiedades ajenas, ni puede admitirse que
las prescripciones de unas Ordenanzas mu
nicipales o un bando prevalezcan contra las
de una ley como el Código penal, debiendo
los Alcaldes en el caso de que un hecho
constituya a la vez una falta prevista en las
Ordenanzas municipales y en el Código pe
nal, ponerlo en conocimiento de los Tri
bunales del fuero ordinario.
Conformandome con lo consultado por la
Comisión permanente del Consejo de Es
caldes
114 de
da la
que se

tado,
Vengo en declarar que ha lugar al recur
so de queja promovido por la Sala de Go
bierno de la Audiencia territorial contra el
Alcalde de Yuncler.))
ESTABLIMENTS DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES. —
La R. O. de 9 d'agost de 1923 (Gaceta del
dia 25), aplica a les tavernes i llocs de ven
da de begudes alcohòliques, la llei de 4 de

juliol de 1918.
Per l'interès que té per les Juntes locais
de Reformes Socials i Alcaldes, transcrivim

la part

dispositiva

precepte:

del

«1.0 Dentro del plazo de un mes, a con
tar de la publicación en la Gaceta de Madrid
de la presente disposición, las Juntas loca
les de Reformas Sociales o los Alcaldes don
de no existieran aquéllas, revisaran los
acuerdos adoptados para la aplicación de
la ley de 4 de Julio de 1918 a las tabernas
y expendidurías de bebidas alcohólicas de
la localidad respectiva y declararan nulos
aquellos por virtud de los cuales no queden
sometidos dichos establecimientos a un cie
rre continuo de doce horas en cada uno de
los días del lunes al sabado, salvo la excep
ción que pueda ser acordada de reducir ese
tiempo por media hora los sa.bados, y aque
llos por los que los dependientes no gocen
ademas de un descanso continuo de dos ho
ras para la comida durante la jornada de
trabajo ; procediendo en tales casos las
Juntas o, en su defecto los Alcaldes, a la
determinación de las horas de apertura y
cierre de los establecimientos, conforme a
lo dispuesto en los artículos 2.° y 13 del Re
glamento de 16 de octubre de 1918, de mane
ra que queden cumplidos aquellos precep
tos esenciales de la ley y sean respetados
únicamente los pactos que a ellos se ajus
ten,
2.° Dentro del período de los quince días
siguientes a la revisión antes indicada, las
Juntas locales de Reformas Sociales o los
Alcaldes, en defecto de ellas, remitiran a
este Ministerio copia de los acuerdos y de
cisiones adoptados como consecuencia de lo
dispuesto en el número .anterior.»
J.

M.a

PI

I

Si fos el 16 per cent, escrit en forma abre
viada, diria 16 per %.
Molt li agrairé que en l'edició vinent si

gui rectificat aquest

erro

la forma
que

en

vosté cregui convenient.»

MONTEPIO DE
NISTRACIO

FUNCIONARIS D'ADMI

LOCAL

DE

CATALUNYA

La Junta Directiva del Montepio de Fun
cionaris d'Administració Local de Catalu
nya, ha quedat constituïda com segueix:
President, don Josep Castells, de Torelló;

Vice-president,

don Joan Pardo, de Manresa;
Interventor, don Josep Valls, de Llissà de
Munt; Secretari, don Joan Argelaguer, de
Roda de Vich , Vocals, don Josep Vivet, de

Vilamajor; don Joan Pas
de
Vendrell
; don Conrat Tauler, de
cual,
Palamós; don Faust Benet, de Puigvert de
Lleyda ; don Josep Bernache, de Maldà;
don Miquel Boura, de Blanes; don Joan
Camps,

de

Falset,

i don Artur

Baldrís, d'Es

parraguera.
Les Presidències de les Seccions Perma
nents han estat assignades: la de Cultura, a
don Conrad Tauler; la de Propaganda, Or
ganització i Treball i gestió del millorament
professional i econòmic dels funcionaris mu

nicipals, a don Joan Pardo,
a don Miquel Roura.

i la de defensa

Fou designat un Comitè Permanent inte•
grat pels senyors Castells, Pardo i Baldrís,
per

resoldre els

a

assumptes

de tràmit i els

urgents.
De

conformitat amb

lo acordat per l'As

semblea, es convingué que, després del dar
rer número, ja en premsa, de l'Eco del Mon
tepio, la publicació orgue de l'entitat, sigui
redactada en llengua catalana, i apareixe
rà amb el títol de «Catalunya Municipa
lista».
Ultra altres acords de règim intern, s'a
cordà atorgar un vot de confiança als se
nyors President i Vice-president per a que
desenrotllin el pla d'organització del Mon

tepio,

ateses les

seves

finalitats actuals.

Es prega als senyors Socis que, per tot
lo que els convingui, es dirigeixin direc
tament al President de la Secció a la qual
corresponguin, i per els generals, al Secre
tari del Montepio.
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DIVERSES

El Secretari de Vallbona de les Monges,
nyor Antoni Jové Vergés, ens escriu lo

güent, amb referència
ens

fou

molt

plaent

a un

article

inserir

en

se
se

que
el darrer
seu

número de la Revista:
«En el

meu

article

publicat

en

la Revis

ta de sa digna direcció titolat : «Opinions
dels Secretaris». «La Mutualitat de Secreta

Municipals de Catalunya»,
han erros de càlcul remarcables. Tot l'ar
ticle esmentat estaba redactat prenent per
ris i Funcionaris

un tant per mil determinat.
Els caixistes s'hauran confós, segurament,
perquè el tant per mil en algunes quarte
tes estava indicat en la següent forma: 16

base de càlcul

per

0/00.

Això diu 16 per mil i

no

per cent.

Arr

Sant Antoni de

Prof. a l'Escola d'Administració
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Josep M. Pi i Sufier, Miquel Vidal i Guar
diola, Josep Claveria, F. Sans i Buigas, Ra
mon Coll i Rodés, Manel Raventós, Guillem
Busquets, Lluís Jover, Josep M. Gich, Josep
M. Tallada, Joaquim Bosch, Josep Escofet,
J. Vallès i Pujals, Ramon Cunill, J. Garriga
i Massó, Ricard Giralt i Casadesús, Joan
Pelegrí, Antoni narder, Adolf Florensa, Pere
Corominas, Manel Alcan'./ara i Gusart, Ar
Ru
tur Baldris, Joan Vinyas, Nicolau M.
Can
bió, Francisco Tenas, Ezequiel Poncel,
di Closa, Joan Pardo,
Joaquim Ducet,
i
Duran
Sanpere, Pompeu Fabra,
Agustí
Fol
Santiago Gras, Antoni Ariet, Francesc
En
Rosell,
guera, Josep Castells, Francesc
ric Mias, R. Oms Gracia i altres.
i Ver
Secretari de la REVISTA; F. Culí

daguer.

4.0

