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La Casa de la Vila
de Palamós

(6.878 habitants), importantíssim centre de pro
ducció de la indústria suro-tapera, a la comarca empordanesa, i
una de les poblacions més bellament situades entre les moltes que ribere
gen nostra esplèndida Costa Brava, pot vantar-se de posseir un edifici de
bell escaient i noble aparença, destinat a Casa Comunal, ben digne
de la seva importància i abastament apropiada a les seves necessitats.
Fou construït l'any 1906, mercès a la munificència d'En Josep
Mauri i Vilar, fill predilecte de la vila, títol que, com a mostra
d'agraïment, deliberà atorgar-li la Corporació municipal, com també
de donar el nom de Mauri i Vilar al carrer que fita la façana lateral
de l'edifici..
Immediat a la part posterior de la Casa de la Vila, s'hi bastí el
mateix any una espaiosa plaça-mercat, a despeses del propi donador.

LA

vila de Palamós

dent.

PROBLEMES

MUNICIPAL

En tots els demés casos—article 54

OARANTIA DEL FUNCIONARI

CARREC

suspenent-lo de seguida d'empleu. Si hi ha
indicis de culpabilitat, podrà decretar-se la
suspensió de sou. En tot expedient—arti

IV

cle 55 -- serà, escoltat l'interessat si, havent
lo convocat, es presenta, i sempre — article
57

I.—MANCOMUNITAT
En el Reial Decret autoritzant les Manco

provincials — 18 desembre
digué res, en absolut, referent

munitats
no es

1913 —
al fun

En l'Estatut de la Catalana —
26 març 1914 — es consignà únicament — ar
ticle 4.art — ésser facultat del Consell perma
nent dirigir i reglamentar l'execució i fun
cionarisme.

cionament de tots els serveis de la Manco
munitat, i formular el Reglament que havia
de regir son funcionament i el de les ofici
i serveis a les seves ordres.

No afecta,
doncs, a la Mancomunitat oap limitació le
gal, ni d'altra naturalesa, respecte al seu
ni àdhuc les que, a
cos de funcionaris;
diversos respectes,
la integren.

Mancomunitat, tantost
aprovà, en l'Assernblea de

constituï
novembre

de 1914, un reglament & codi, per a les
ves oficines i empleats, que constitueix
veritable Estatut funcionarista.

se
un

En ell s'hi

classifiquen les oficines, i es regula l'ingrés,
dotació, deures, llicències, vacances, jubila
cions, correccions disciplinà,ries, dies i ho
de servei, servei temporer, afegint-hi
res
qualques disposicions atenyents a quisqun
departament.
Cenyint-nos a la destitució, objecte de nos
tre estudi, cal dir que és — article 47 — la
màxima sanció a imposar per les faltes que
enumera l'article 50, això és, per negativa
a complir ordre d'un superior jeràrquic do
nada en matèria de la seva competència;
per falta greu de respecte al superior de
tes de

que sigui comesa; per ac
violència executats dins o fora de
manera

l'oficina contra companys o subordinats de
la mateixa, o contra concurrents, per raó
del servei, a la mateixa; per ,comprometne
deliberadament o conscientment la respon
sabilitat de la Corporació, lesionar els seus

públics, en general, o els
particulars en assumptes relacionats amb
Mancomunitat; per haver sigut objecte

interessos,

o

els

la
de sentència condemnatòria

en

matèria cri

ésser per delicte d'opinió ; per
haver faltat a l'oficina més de vuit dies se
minal

li comunicarà la resolució i

es re

dernes.

Resta només

entredit el

en

recurs

del

funcionari destituït contra l'aeord del
Consall; segons el text del R. D. de 18 de
sembre de 1913, i l'esperit d'algunes resolu
cions centrals posteriors, a la Mancomuni
tat referents, creiem tindrà el contenciós-ad
ministratiu. És més que comprensible el

a no

sense causa justificada; per haver co
municat a tercers, documents, fets o dades
arribats al seu coneixement per raó de les

guits,

que en la convocatòria de les oposicions
centiu per a concorre-hi, que causà
estat,
creà una situació de dret, que no podia al
i a l'ombra

terar-se,
es

i

garantia de la qual

oposicions,

verificaren les

s'hi

conformitat dels vots

de les dues terceres
parts dels diputats. En la de 28 novembre
1910, mantingué la destitució, previ expe
dient i audiència d'un empleat d'una Di
putació — Madrid — el reglament de la qual
sols exigeix expedient previ sense audiència
àhduc de l'interessat, la que, però, se li
atorgà, i que el Suprem judicà raonable i
equitativa per a evitar l'ésser condemnat
sense ésser escoltat, però sense que
calgués
motiu, per no exigir-lo dit reglament. Im
plica ratificació de l'anterior criteri la doc
en sentències de 1.r octubre
1905 i 31 octubre 1917, mantenint la destitu
ció de funcionaris auxiliars, no reglamentats

efectiva del funcionari

ni

sense

recurs

contra

la destitució, possiblement arbitrària, i a
dicar per autoritats o tribunals agèns al

ju
cos

destituent•

trina establerta

especials,
quals impera, doncs,

governats per lleis

Les

Per l'article

74, número 4.art de la llei pro
vincial — 29 agost 1882 — correspon a les
Diputacions el nomenament i separació, amb
subjecció a les lleis especials, de tots els em
pleats i dependents pagats amb cabals pro
vincials; els funcionaris destinats a serveis
professionals.tindran la capacitat i condi
cions que en les lleis relatives a aquells es
determinin.
Segons l'article 104 de la prò
pia llei, la Diputació nomena i separa els
seus empleats, fixa el sou dels mateixos i ar

ranja les plantilles, dintre de lo previngut
en les lleis, i acorda el reglament de servei
les oficines; pel nomenament
dels secretaris i comptadors s'entendran
aquestes atribucions sense perjudici dels
drets adquirits.
interior de

En l'ordre

legal,

per consegüent,

gaudei
d'amples

les Corporacions provineials
facultats atanyent al nomenament, avenç i
separació dels seus empleats. Però tant per
propis prestigi i serietat, com per a oferir
xen

Diputacions, com
han auto-limitat sa llibertat legal,
reglaments per a l'ingrés, avenç

alicients

l'Estat,
dictant

a sos

empleus,

les

destitució de llur personal, amb la garan
tia dels quals, o, a voltes, de les condicions
i clàusules dels concursos i convocatòries,
ingresen al funcionarisme provincial els

servidors, ja que, segons ha doctrinat

seus

la

jurisprudència.

una
sos

o

amb

reiteració,

establint

lloable norma, dits reglaments, concur
•convocatòries protegeixen a l'empleat

lliguen

a

la Corporació.

És abundosa la ju

Diputacions espanyoles

cutiu, imposant-los una reglamentació de se-.
cretaris i comptadors, funcionaris que les
Diputacions poden escollir, entre els concur
sants pertanyents als que, previs exercicis
aprovats a Madrid, pertanyen a un o al
tre cos. Es consegüent a la sobirania d'a

questa reglamentació imposada, que no pot
destituir-se per les Diputacions el secretari,
o el comptador, sense subjecció als requisits
dels respectius reglaments, quant a secreta
ris, de 11 desembre 1900, quant a compta
dors, de 3 abril 1919. Pel reglament de se
cretaris

—

art. 28

— es

declaren inamovibles

els càrrecs, no podent, per tant, ésser se
parats ni suspesos, sinó per causes justifi

44

—

judici irreparable

públics;

haver realitzat fets que, sense cons
tituir delicte, causin en concepte públic el
desprestigi i menyspreu general del fun

cionari; haver resultat ineficaç la suspensió
d'empleu i sou, o la reprensió pública amb

apercibiment ;• haver decaigut de l'aptitud
especial que la pràctica requereix per al
bon despatx dels assumptes per interessar-se
particularment en afers de l'administració,
— art. 45 — instruir
per delinquència. Cal
expedient, donar-ne vista a l'interessat, que
podrà formular sos descàrrecs per escrit,
aportant documents, i exigeix ésser adopta
da per dues terceres parts del nombre total

ticle 53 — correspon decretar-la al Consell.
No obstant, en cas de cometre falta greu i

putació, composta de vint diputats, concor
rent-n'hi només deu, o sigui sense la
majoria
absoluta requerida per la llei
provincial —

la destitució si la considera proce

c:1
lit
ai

qi

na

Pa
th,
ti

be

ta

pP
111
re

la

Pel reglament de comptadors
s'estableix també la inamovilitat

firmar

nc

ei

Diputació per a nomenar i se
parar sos empleats, anullà una destitució
de diversos empleats acordada per una Di

interinament als seus subordinats, donant
ne compte al Consell, per a rectificar o con

af

són
haver causat per
als serveis o interessos

cultats de la

article 67. — En la de 6 novembre 1903, anul
là una separació d'un
metge d'un manico
mi acordada per 11 diputats,—assistint-n'hi
16—d'una Diputació composta de 24,
per

dE

rt

degudes.

greument davant de l'opinió general;
per reincidència repetida en faltes que mo
tivin suspensió de sou. La destitució—ar
els majors de secció, els caps de de
partament, i el President, poden destituir

se

Dites

servància de les formalitat
art.

e

i ob

cades, prèvia audiència de l'interessat,
causes —

S(

han consentit,

de

patent,

la sepa

amb mansuetud, que la llibertat continguda
en els dos articles 74 i 104 de la llei
provin
cial els limités abusivament el poder exe

risprudència en aquest sentit; limitant-nos,
però, a la protectora del càrrec, devem se
nyalar l'establerta en diverses sentències.
En la de 17 de gener 1912, mantenint les fa

tuïn

en

ració dels
la potestat
discrecional dels esmentats articles 74 I. 104
de la llei provincial.

funcions o del seu ,empleu, en perju
d!ci d'un tercei o dels interessos gene-als
o de la Mancomunitat; per haver
comès
actes que sense ésser delictuosos, desconcep
seves

consigna

que sols podia ésser separat previ expe
dient, per abús provat en llurs sfuneions, es
coltant a l'interessat, i siguent precisa la
va

silenci al respecte de l'Estatut en qüestió;
però, cal remarcar, que no existeix garantia

lligaven les provincies que

Però la

qualsevol

— se

gistrarà en el seu expedient personal.
La Mancomunitat, doncs, a l'iniciar l'ac
tuació, donava a sos funcionaris un Estatut,
en el qual, al respecte de la destitució, s'hi
continuaven les normes millors i més mo

DEL FUNCIONARISME LOGAL

da,

VIDA

DE DRET P1113L1C

EXAMEN A ESPANYA

nes

LA

abans de decretar la des. titueló, s'instruirà
expedient a l'empleat considerat culpable,

EN EL

de

DE

REVISTA

2

qu
SEI
e)

fig
1.(

do

rat

tèr

31
14
10
bi
lli
ció

cabent encara contra la matei
xa, recurs al Ministre de la Governació, que
el resoldrà, prèvia audiència de la secció
de Governació del Consell d'Estat.

mi

art. 31 —
termes

191

diputats,

en

al reglament .secretarial. La se
és
paració
consegüent — article 56 — a una
falta greu, o sigui — article 54 — l'abandó
del càrrec o destí; la insubordinació i des
idèntics

obediència

reiterades,

i

l'amagar trobarse

comprès en causa d'incompatibilitat o inca
pacitat.
L'expedient — art. 57 — el tramita el dipu

Re
ea

en

de
bre

die

son

qn

gei

191

tra

REVISTA

DE

VIDA

LA

MUNICIPAL

tat en que delegui la Corporació; unides a
l'expedient la informació i proves, formula
el diputat capítol de càrrecs, del que, amb

l'expedient,

municipal ha sigut dictada, i en
capítol següent examinarem, s'ha procla
mat, aplicat a les Corporacions públiques, el

constitueixen els hàbils

el

principi

de Ciències Administratives
responia a una
necessitat, i cap cosa ho demostra tant com

que

a

dóua vista a l'inculpat per
defensi allegant e1 què cregui con

es

venient,

es

i

aportant documents o demanant
Requereix també dues terce
res
diputats, cabent recurs contra
l'acord de la separació, amb subjecció a lo
disposat per la llei provincial, i per tant, a
nostra manera d'entendre, recurs contenciós,
tant per la llei provincial com pel R. D. de
15 d'agost de 1902.
se'n

aportin.
parts dels

A.—)

Empleats

en

general

municipal — 2 octubre 1877 — en
article 74, fixa, entre altres, com atribu
ció dels Ajuntaments, per al compliment de
ses obligacions, el nomenament i separació
La llei

son

empleats

agents de tots els rams,
afegint que els agents de vigilància munici
de sos

i

exclusiva
que usin armes,
ment de l'Alcalde en son nomenament i se

pal

dependran

paració.

I

en

son

article 78

és atribució exclusiva

dels

consigna que
Ajuntaments el

nomenament i

separació de tots els seus em
pleats i dependents pagats dels cabals muni
cipals, i que siguin necessaris per a la rea
lització dels serveis que estan a son càrrec,
anth l'excepció establerta en el paràgraf
quart de l'article 74. Els funcionaris desti
nats a serveis professionals tindran la ca
pacitat i condicions que en les lleis rela
tives a aquells es determinin.
En altres ar
ticles, — 122, 157—s'especialitza aquesta Ili
bertat respecte secretaris i depositaris.
Aquesta amplitud d'atribucions, similar
ment a lo que hem vist ocórrer amb les

Dipu

secretariat

universal de la llibertat
d'obligació,
i el que tota llibertat o facultat d'obrar
com més llibèrima
és, millor pot, consumint

pròpia llibertad,
llinech—limitar-se,
sa

pròpia sobirania—Je
per son posseïdor, •en
pro d'altre, •al qual, aleshores, amb la limi
tació del dret, se n'hi crea,
conscientment,
un altre que més tard no
pot desconeixe's,
tant per ésser legítimament adquirit, com
per no poder-se, eficaçment, contrariar els
propis actes.
També, finalment, •comprèn. als Ajunta
ments, quan son pressupost arriba a cent
mil pessetes, la limitació
que respecte de
les Diputacions ja estudiarem, aixe, és, la de
lenir un comptador, el nomenament i
sepa
ració del qual .se regula, actualment,
pel
reglament esmentat de 3 .d'abril 1919. No és
aquest moment ,d'examinar la força d'obli
gar .de semblants ordenacions, emanades del
poder executin •central, ni àdbuc l'antino
mia que, en l'actuació municipal,
implica la
constant rebeldia contra les reglamenta
cions secretaricds, i el dòcil acatament a
la reglamentació de comptadors.
En l'as
pecte que ens ocupa, •això és, garantia en
e! càrrec del comptador
municipal, no te
nim res més que remetre'ns a lo
ja exposa:1
amb referència •als comptadors provincials;
la inamovilitat bàsica, l'expedient i .audièn
cia previs, les causes determinants de la
separació, el quorum per a aquesta, són
comuns;

tan

ració—,
tencies

jurisprudència

la

contenciosa. Sen

de 17 gener

1901; 29 novembre 1904;
31 març
1906; 10 jüliol 1908; 27 març 1909;
14 desembre 1910; 17
març 1913; 20 febrer i
10 octubre 1914; 11 desembre
1916; 22 desem
bre 1917; 26
maig i 7 juliol 1920.
Els Ajuntaments poden auto-limitar llur

llibertat,
ció de

en

ordre al nomenament i separa

empleats, no únicament pel
mitja, indubtablement el més orgànic, d'un
Reglament, sinó per qualsevulla acord efi
caç, ja establint un contracte amb l'empleat
—
sos

sentències 30 novembre

1899

i

1919_,
en

21

març

ja fixant Les condicions del càrrec
pressupostos municipals — sentències 17

desembre 1897,
bre

1904—,

dicions en
sos i

20 octubre 1898 i 15 desem
concretant .dites con

ja també

els anuncis i edictes dels

concur

l'eínpar i-incentiu del
quals acudeixen els
aspirants—sentències 31
gener 1905, 24 setembre
1909, 11 novembre
1919.--Per tota aquesta jurisprudencia, i al
tra d'anàleg
esperit, .que amb referència al
convocatòries,

a

sols varia el

recurs

contra

la

separació, que, en quant als comptadors
Municipals, és el d'alçada—art. 58—davant
del Governador, a interposar en el termini

de

•

notificació,

trenta dies de la
i acabant
la, providència, del Governador la via gover
nativa.

tacions provincials, ha sigut auto-limitada
per les pròpies corporacions, sobretot en els

municipis importants, dictant-se reglaments
reguladors de l'ingrés, avançament i sepa
ració de llurs empleats. Clar està, que quant
existeixen aquests reglaments, ells governen
la situació de l'empleat en
la-Corporació, la
qual no pot, aleshores, separar l'empleat
sense compliment dels
requisits i condicions
exigits per dits reglaments, entre les que
figuren invariablement la causa justificada,
l'expedient i la prèvia audiència, segons ha
doctrinat — mantenint o anullant la sepa

sa

JOSEP CLAVERIA ECHAVE
Prof. a l'Escola d'Administració

EL SEGON CONGRÉS IN
TERNACIONAL DE CIÉN
CIES ADMINISTRATIVES.
No respon el Congrés Internacional de
Ciències Administratives a l'ideal d'un or
ganisme purament científic o de discussió
teòrica. Més aviat actua, s'encamina—pot
una mica inconscientment—a donar so
lucions pràctiques, no pas massa concretes
en tots els casos. I, realmeut, cap cosa s'avé
ser

menys a la significació d'un Congrés, i sobre
tot d'un Congrés Internacional, que la polè
mica o el debat exclusivament teòric i cien

tífic.

llibre, la revista, la conferència,
i més adequat conducte del
pensament especulatiu. El Congrés serveix
per a posar en contacte i en discussió, idees
i experiències, idealitats i realitats viscudes
i controlades. Cada dia els Congressos ser
veixen menys per a la doctrina, i més per a
la contemplació i comparació del fet per
part d'aquells homes que en cada aspecte
posseiexen la cultura indispensable per a
capir-lo. Així el lloc on es celebra (o més
defectuosament, l'exposició anexe),els homes
que hi concorren i els punts que es tracten,
són

El

el

millor

i

plació

mítjans

de contem

comparació.

L,'establiment

del

Congrés

Internacional

•l'afany que nodrí el primer que es va tenir
l'any 1910. Cenyit amb una sana ordena
ció, va ésser un camp obert a totes les ini
ciatives, constituint un vast programa, im
possible d'ésser tractat amb detenció en un
Congrés. Però mentrestant, amb això, es
lograva reunir a elements que, posseint una
mateixa base de cultura i un mateix daler,
convé que estigui en relació, i s'ajuntin
per
més bé orientar l'obra de cada un. Ales
hores es va començar l'Exposició permanent
a

de documentació

administrativa

Brussel

a

les, que en el passat Congrés s'ha procurat
enfortir, i més tard es va constituir la Unió
InternaMonal de Ciutats, la qual estem se
gurs que ha d'arribar a tenir la importància
que li és precisa a fi de que serveixi d'inter
canvi i

de nucli central

on

tots els Muni

cipis puguin obtenir aquelles
ments que els són
El II Congrés, celebrat el

dades i

ele

indispensables.

sat, ha continuat la

setembre

ruta marcada

pas

pel pri

Brusselles el

va hostatjar i els bel
desempenyar el més impor

mer.

gues hi varen
tant i gros paper; al

seu entorn hi hague
representacions, més o menys nombro
ses, de 25 països, algunes administracions lo
cals, i alguns congressistes individuals. La
majoria dels assistents pertanyien a l'admi
ren

nistració.central
De les

cinc

o

dels Estats.

seccions

en

que

es

dividí

el

Congrés, la més concorreguda va ésser la
quinta, la qual va dedicar tot el temps a dis
cutir les bases de l'Estatut de
funcionaris;
la segona secció, que va tractar d'associa
cions de Municipis, no va arribar a formu
lar conclusions; la primera secció va apro
unes assenyades
generalitats sobre ad
ministracions municipals, totes elles encami
nades a afavorir la creixença dels MunLci
pis; la tercera va emetre una interessant
conclusió sobre la reforma administrativa,
var

la qual en un• paràgraf consigna Popinió de
que l'estudi de dita reforma es deu basar
amb la cooperació dels funcionaris, dels

especialistes

de dret administratiu i dels
homes que tinguin la pràctica de l'organit
za,ció i •de la gestió dels •grans afers
privats.
Tenen interès també els acords •de la quar
ta secció sobre documentació i administra
ció internacional encaminats a la creació

d'un organisme que reuneixi la documenta
tots els països i sigui alhora instru
ment de relació permanent entre ells, en
ció de

quan
base

a

aquella documentació; pendria per

aquest'

museu administratiu interna
institucions del Palais Mondial
de Brusselles.

cional,

les

La

quinta secció, la més concorreguda,
dit, i que més treballà, va consig
nar el principi general de
que l'Estatut del
funcionari públic devia ésser objecte d'una
llei. La llàstima va ésser que, malgrat que
•amb la denolninació de funcionari públic es
comprengués el mateix el de l'Estat que el
de les administracions locals, els assistents,
quasi tots, veien únicament els de l'Estat.
com

hem

Així és de doldre que per a l'entrada al fun
es consigni
que s'exigirà un exa
sobre coneixements de •cultura general,
amb facultat, per l'administració, d'ajun
tar-hi certes altres counces en relació a
les exigències de la carrera administrativa.

cionarisme

men

Nosaltres, que el dia abans havíem presen
tat l'exemple de, la nostra Escola, haguerem
,d'observar, junt amb algun altre delegat,
que si en general podia admetre's per l'en
trada

exigència

d'uns

tractava de

es

públiques l'exclusiva
coneixements generals, quan
secretaris municipals — que

funcions

les

a

són elements directius i l'eix de l'adminis
tració comunal—no podia
sinó

facultatiu,

ésser

obligatori adjuntar

xamen-concurs
com

(si

prova de

a

al programa de l'e
és que l'examen s'admetia
les matèries es

pecialitzades que

capacitat)
són indispensables

a

tot

secretari.
Altre acord sobre l'Estatut és el •de que
el funcionari no seria nomenat difinitiu sinó

després

temps de permanència, durant
el qual shgin pogut apreciar les •seves ap
tituds professionals j qualitats morals ; de
modo que després de l'examen seria un can
d'un

dldat-funcionari. Deu

conegué

el

dret•

remarcar-se

que

d'associació ; però

es

es re

dema

que sigui expressament prohibit el dret
la vaga.
Aquesta mateixa secció va .acor

na
a

dar

unànimement, i fou vot del Congrés:
de veure l'Esta,t organitzar o encoratjar la
nstitució per altres

poders públic,

Benyament preparatori

a

la

d'un

carrera

en

admi

nistrativa i de veure crear a cada país sobre
el model de «The Institute of Public Admi
nistration» existent a Anglaterra,
tre d'estudis administratius en el

pugui
mes

discutir un

administratius

un

cen

qual es
proble

gran nombre de
comuns als serveis cen

trals- i als serveis locals.

Aquesta és, per punt general, la labor del•
Congrés totjust celebrat i del qual n'hem
volgut donar una idea, havent-hi assistit de
legats per la Mancomunitat de Catalunya,
amb forta complacència. Creiem, no obstant,
que el vinent Congrés--maig de 1926, a París
—

haurà

d'adquirir

encara

una

més relle

vant

importància, comptant amb la propos
ta que faci la Comissió organitzadora de
França i amb que no es pogueren tractar
i ho

seran

en

el vinent—temes

importants

com el de les administracions entre l'Estat
i

Municipis. Per altra part, la labor serà
quelcom més intensa, si es segueix la reco
manació feta pel Comitè Internacional de
no tractar més de quatre
qüestions per sec
ció, ja que realment el programa del passat
era massa

extens.

Cada fitxa correspon a
té, demés de les dades
destinada

Partint d'aquella inscripció, s'ha procurat
vigilar i registrar tots els canvis de domi

immigracions, emigracions i, demés,
s'han anat prenent les inscripcions dels
Registre civil, naixements, defuncions i ma
cili,

trimonis, traslladant-les al fitxer, de ma
reflexe constant
nera que aquest siga un

població

existent.
fitxes dels habitants estan colleccio
nades per sexes amb diferent color i dife
rent lloc.
Cada sexe està dividit en tres
grups, per edats: fins els cinc anys, el
de

la

Les

dels sis als dotze, el segon, i dels
amunt, el tercer. De manera

primer;
tretze

per

segon grup constitueix el cens es
colar d'acord amb la legislació espanyola;
cens
renovat ,constantment que pot con
el

que

frontar-se

amb

TAIMSTICA

DE

L'AJUNTAMENT

la feina pels petits habitants. Examinant
les fitxes del primer grup, o siga dels corn
presos entre els cinc primers anys, hom
els que són vacunats amb resultat posi
tiu i la data en què foren inoculats. Dels
que no en són, es trasllada el nom i domi

veu

imprès per mitjà del qual es re
al
quereix
pare o tutor a presentar el cer
tificat que a.crediti la vacunació
cili

un

a

Aquests reque
fan d'un i altre sexe, procurant
que coincideixin per lletres a fi d'agrupar
els avisos per famílies; així erdenats, es re
gistren a un llibre i s'entreguen als Agut
dintre

es

zils per a que -els passin als interessats.
Cal prevenir les variades formes de resis
tència passiva o deixadesa dels pares i la
dels propis ciutadans obligats a la vacu
nació

o revacunació ; i per a estalviar ana_
des i vingudes, és bo començar per a com
minar amb la imposició de la multa al qui

deixi de

complir

Jutge
no

pugui

es

passen

haver-hi
els
el

llibre

on

registrem

la

gue de
evitables.
Anant de dret

manera

els inclosos

que
en

a

ço que

era

més necessa

atenent

carpetes,
sigut feta
al

la.

cap

set

han

la

inoculació

la

dels

carpeta

a

són

anys
de

tots

reva.cu

No cal dir que abans d'arxivar_los
és anotada la seva, presentació i data a
la fitxa individual del padró. O per les car
per l'examen de les fitxes,
cada any quins són els individus

petes anuals,

el ,.primer que
va procurar
FOficina
d'Estadística fou per
a vacunació
i re
vacunació obligatòries. Cabalment al cap
de poc de la seva creació va haver-se de

ri,

de

què

en

positiva

de vacunació

nar-se.

a

requeriments

els

distribuïts, amb
correspo
nents encasillats de presenta.ció del certi
ficat, positiu o negatiu, d'imposició de mul
ta, etc., ens ofereix a tothora l'estat de la
tasca.

d'estudi
ten

el

que

mal•pagador,

de

escuses

a

i

en

problemes que afec
vida municipa],i alhor.a d'un or
preservació contra les malalties

amb

vegada. Així, per

rebut.

signar

ha

els

mane

requeriments per duplicat,

data

tots

el

la tercera

a

colleccionats

de

requeriment
avís siga ja la notificació
de

que el segon
la multa, per tal d'encarar-lo

creació d'aquests serveis en l'Ajunta
ment de Figueres ha
estat orientada a
dotar a.1 govern de la ciutat d'un mitjà

La

•

prudent termini.

un

riments

Els certificats

DE FIGUERES.

co

que s'ha fet per a determinar els infants
que no rebien educació.
Respecte la vacunació, s'ha començat

omplerts

I ES

les matrícules escolars,

sa

El

SERVEIS D'HIGIENE

.a

domicili, altra

vis de

fent

tLS

habitant i con
generals del padró,
un

l'anotació dels can
a les dades sanità
ries i altra a les demés circumstàncies del
individu, conducta, servei militar, etc.

part

una

de

Prof. a l'Escola d'Administració

MUNICIPAL

VIDA

de
confeccionar el Cens de població de 31
sembre de 1920. Posant cura en obtenir el
millor resultat en la inscripció, va fer-se
tin fitxer del Cens o P.adró d'habitants.

ra

F. CULI I VERDAGUER

LA

DE

RÉVISTA

4

hom

veu

o

que han d'ésser requerits.
Un fenomen observat, que

tingut
alguns

compte, és la
metges dediquen

en

poca
a

quests certificats. Cal que l'encarregat de
recollir-los, amb la seva vigilància supl•eix
la indiferència d'.aquella mena de faculta
tius. Convé que no hi hagi dubte sobre la

especialment

de la vacunació i
resultat.

data
el

En tot l'any, 1920, eJ primer del funciona
ment d'aquesta Oficina, no va registrar-s(
cap invasió de verola; en l'any 1921 hi ha•
gueren 5 invasions sense cap defunció; er

l'any 1922, quinze invasions,
cap defunció, i en tot el que

tambe

registrat cap invasió. Les quinze in•
vasions de l'any 1922 tingueren el seu ori•
gen en una carabana de gitanos, en el mes
d'agost. Hi havia llavors, encara, una bo•
s'ha

na

de

part

pobració

la
la

qual

menor

l'oficina

de

l'expedició

trenta

havia po.
gut actuar, puix que l'Ajuntament no des•
tinava més que un empleat a les diverses
feines de padró, vacunacions i estadísti•
sobre

anys

no

ques. Mes en veure La quarta o cinquena
invasió es produí alarma, i el Consistori,
davant la imminèneia del perill, 'acordà
que no
amb

en les despeses. Llavors
dotzena d'escrivents, en tot el

reparés

es

mitja

d'octuhre, no va quedar cap casa
s'hagués passat avís de vacunació o

mes

on nc
reva

cunació.
En el mes de novembre va registrar-se
la última invasió de les 15. Entre aques•
tes va observar-se elsegüent:
7 atacats sense haver sigut -v.acunats;

sigut

tampoc ho havien

que

requerit

però s'havia

que ho fossin;
vacunats negativament i tres vegades; 1
de revacunat negativament i 2 de vacunats
als pares per

resultat

amb

certificats

a

positiu.

tot això

segons els

dels metges.

Aquestes

experiències ens han portat la
la importància que tenen els
serveis d'Higiene i estadística,_ que no són
convicció

de

tant vistosos com l'obertura d'un carrer
la installació d'un llum i, per tant, el con
seller no hi concedeix, amb els seus acords
sobre

pressupostos

despeses, la impor

i

que dóna a aquest altre ordre de
millores i li passa que ço que vol estalviat
durant Fany, per a una feina medica,
després s'ho ha de gastar barroerament
tància

la malaltia ha produït víctimes.

quan
Un

Ajuntament

més o

menys,

o

com

siga

el

de

de 10

Figueres, poc
a

12 mil habi

pressupost de 400 a 600
mil pessetes, dedicant 500 pessetes anyals
de material i amb un Oficial, auxiliat en
determinades èpoques per algun escrivent,
pot tenir el servei ben organitzat. Dedi
cant-hi, com a màxim cinc o sis mil* pes
setes, si té cura ,en escollir el personal, tin
tants

i

amb

drà un servei

un

explèndid.

L'Oficina d'Estadística
sev,a

que

també la

dedica

activitat, segons permet el personal
l'Ajuntament li facilita, a l'ordre eco

nómIco-social.

Ha

classificat

la

població

agrupant i determinant els individus
cada
professió o indústria, propietaris,
rentistes, etc. Per tant, ha fet el cens obrer
i patronal.
Ha format un diccionari de
icontriiiments per tots conceptes, d'utilitat
per
I

a

classificació de les cèdules

amb

lalties,
malitat

personals.

l'estadística sobre mortalitat i

ma

hom pot apreciar la menor anor
en l'estat sanitari de la població

fins orientar-se per
de les infeccions.

a

investigar l'origen

JOSEP

que
d'a

sensE

de 1923 nc

va

mereix ésser
atenció

sobre

Funcionari de

l'Ajuntarnent

BARC).
de

Figuere!

1)(

REVIST A

TÉCNI

SERVEIS

CS

LA

1

VÏDA

MUNICI PA L

pous

L

prenent-la ,

arenosos,

MUNICIPALS

o

bombes.

troben a

AIGUA PER A LA BEGUDA

conca

preocupa fondament

quals,

a

del

altres, degut a la pe
titesa del seu caudal, dificultat d'utilització,
etcètera, i hem de servir-nos d'aigües sub

municipalitats,

les

iustitucions vives, han de sen
tir-se afectades pel progrés continu de la
humanitat.
les

punt

de

consum,

o

superficials

terrànies

com

fàcilment infectables

per
el
la

del Rhin.

Filtració
Analitzem lleugerament una qüestió que
si fins fa pocs anys estava abandonada, avui

certa distància

nple d'aquest cas
la ciutat industrial d'Essen, en
Exe

artificial.—Ha

d'ésser

precedida

per una ,clarifilcació de l'aigua obtinguda
fent-la reposar en dipòsits en els quals per
maneixi en repòs movent-se amb gran len

L'aventatge

titud.

estriba

en

l'augment del

és un factor indispensable per a
vida
de
la
l'home; la necessita per a la seva
alimentació i la seva higiene; la necessita

L'aigua

també per

la

a

aquest aspecte
•

indústria,

encara

que

en

el seu estudi forma altra cos

de doctrina que no anem ara a tractar.
Quan més grossa sigui la dotació d'aigua

de l'individu, sempre dintre certs límits pru
dencials, l'obligarem en cert modo a una

higiene més afinada nascuda de la facilitat
d'exercitar-la, la qual cosa vindrà a bene
ficiar l'estat

de salubritat urbana.

general

Per,¿podem sempre donar

a una

locali

tat tal quantitat d'aigua que• abasti a les ne
cessitats que la vida moderna imposa? Mol

Doble filtració.
per a la

vegades hem de respondre negativament
pregunta, per no ésser possible tenir al
nostre abast, en condicions convenients, el
volum d'aigua requerit.
Roma pogué permetre's el luxe d'abastir
se amb veritables rius d'aigua pura que li
donaven les muntanyes distants centenars
de quilometres, i l'alimentaven fonts, ter

Prefiltre

neteja;

superposat i comú a dos filtres. R. regulador del prefiltre; r sortida d'aigua depurada; C. conductes
neteja; A. aigua bruta. Preflltre; B. aigua filtrada. Filtre; D. aigua depurada

c. conductes per a la

tes
a

la

mes, i els

múltiples

usos

amb

guem
seva

gides

i

més

per la

d'ingerir-se

higiene

Arribem així a un
sisteix

de la seva refinada

dedicarem exclusiva

a

les condicions exi

per les

que han

filtracions

l'aigua

thome),
ens

la

subterrànies

natural

així

com

problema

depuració

de

urbà que

les

aigües

podem obte
o

o

con

unes

petites galeries

po

unes

filades de rajols ;

de la conca

permetrà considerar

com

en

impermeables,

o

drens, i, entre ells,
en

altres casos, plan
com
i fossin se

xes

Per aconseguir aquest objecte hi ha en
pràctica diversos procediments, segons .les
condicions de les aigües i volum a depurar,
car segons sigui aquest hi haurà aventatge
adoptant un d'ells sobre els altres ;.avui ens
ocuparem del mètode més general sancio
nat per una practica de llargs anys en quasi
tots els països d'Europa ; és la filtració que

doses, formen el dren. Sobre aquest con
junt se sosté el filtre, format per rocs, da
munt d'ells, una capa de menys ta,many, al
tra de grava i, per últim, la d'arena fina en

pot

No pot ésser més simple la seva constitu
ció; però perquè obtinguem un resultat sa
tisfacori és precís una vigilància i cura en
la forma com es desenrotlla. Com la part
que podríem anomenar bacteriològica del

ésser natural o artificial.
natural.—Pot obtenir-se de tres

dels seus llits. Es usat

res

en

forces

pobla

cions, com Toulouse, Lió, etc., però a ve
gades passa que el caudal proporcionat no
és suficient, i aleshores es recorre a refor

per la mà de
que l'alimenti,
a neta l'aigua

parets

un dipòsit de
j fons
essent format el fons per una
solera d'uns 30 cm. de formigó, sobre això

maneres distintes: captant r er pous o gale
ries les aigües filtrades pels rius en les sor

per cap

Un filtre

neteja,

oca

Filtració

tacions superficials. En el primer, un anà
lisi geològic de la localitat, l'enllumenament
de

la

en

rendiment dels filtres, evitant-se la
quasi diària sense aquesta condició.

tables.

crues.

L'aigua per l'alimentació
nir per

aigües

es

sionarien.

empleant pels altres
higiènics aigua que tin
abundància, però que la

puresa no arribi

per tant, no hem
presenten sense pas
époques, a terribles epi

com

el risc, en certes
dèmies que la infecció de les mateixes

qual.

domèstics

tal

sar

avui hem de procurar ob
tenir el mateix resultat amb la major econo
mia possible, per lo
si el caudal d'ai

usos

quals,

camí, les

d'entregar

civilització; però

gua pura és petit, el
ment a l'alimentació,

el seu

en

çar

artificialment la capa subterrània

es

de

palastro foradades,

espessor, que oscilla entre 090 i 125 m.,
constitueixen el conjunt. Tots el materials
seleccionats en el seu tamany, quarsosos i
perfectament renta'.s.
una

filtrat la constitueix

una membrana compo
sada pels materials limosos de l'aigua en
la superfície •de l'arena, és necessari evitar
la seva ruptura, emprant-se dispositius en la
forma d'entrada de l'aigua, que és sempre
per la part inferior i alta, per a regular l'al

çada de la mateixa en el dipòsit, en relació
de la membrana filtrant i el rendiment del
filtre,

pot

com

Cercan',

veure's en les

figures.

major resultat pos
sible per a la depuració de l'aigua, la doble
filtració és des d'aquest punt de vista, molt
aventatjós, per la qual cosa, després de la
clarificació prèvia, es fan passar les aigües
pels prefiltres anàlegs als anteriors, però en
els quals l'aigua sofreix una filtracíó prelimi
nar.

segons

Giitze;

P.

prefiltre; F. filtre; A. aspirador; B. aigua depurada.
arena; 3

grava; d

i,per tant,

si les condicions de la mateixa
són les requerides,
podem servir-la amb com
pleta seguretat. Sovint passa, no obstant,
que aquest i manantials de puresa garan

titzada
va

per les condicions •naturals de la se
i enllumenament, no abasten,

formació

unes

vegades per la separació considerable

aigua bruta;

5. id.

clarificada; 2.

grava mes grossa

_

tablint
guem
la

derivació en el riu, la qual obli
atravessar una zona de terreny que

una
a

filtri, podent citar

com

exemple

a

Che

minitz. Per últim, tenim el mètode consis
tent en crear una capa subterrània oferint
a

l'aigua

filtrar-se

d'un riu
en

possibilitat de
conques obertes en terrenys
o

llac la

Com els

el filtre el

prefil;res retenen

un

90 per 100

suspensió i 50 per 100
de les bactèries, la seva
neteja s'imposa
cada dos dies, no passant la seva duració de
30 minuts. En alguns tipus es verifica per la
inspecció de l'aire en la capa inferior per
mitjà de tubs, foradant en comunicació amb
de

Doble filtració

en

les matéries

ventiladors

en

en

sèrie i

gua ja depurada.

materials,
funcionar.
ven una o

Els
una

Una

rentant-los annlb

ai

vegada

els‘

en

repòs

està en

condicions de tornar
Els materials filtrants es reno
dues vegades cada any.

aventatges de les prefiltracions són:
major duració dels filtres fins crue aug

menten
nor

en

3

o

4

periodicitat

distanciar-se

vegades,

així

com una me

les neteges que puguin
suficientment consi

en

temps

de

derables; a més, les aigües que portin de
1,200 a 1,400 germes per cm.3 descendeixen
generalment a menys de 50 i sempre a
menys de 200 germes per cm.3, apart de la
desaparició de productes gasosos i metà1
lics que portin ,comunament en dissolució.
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Secretaris vulgan remetre les dades i do
cuments que s'interessen, especialment un
exemplar de la fulla estadística que per du

OFICINA D'ORIENTACIÓ MU
NICIPAL DE LA MANCO
MUNITAT DE CATALUNYA.
Aquesta Oficina en el mes de setembre
passat va adreçar als Secretaris d'Ajunta
ment de Catalunya la següent lletra, sig
nada pel cap de l'Oficina, Sr• Josep M. Es
cofet

Distingit Senyor

respectius

de la

veïns, de conformitat

Mancomunitat, posant

d'antecedents referents

a

a

l'a

serveis
mà tota me
dels

a

aquells.

tramitar, en les Oficines
Mancomunitat, tots aquells assumptes
que puguin interessar a les Corporacions
municipals.
c) Recollir aquelles dades, informacions,
etc., que puguin servir de base a tota me

bruta; B. aigua filtrada

na

tament anterior

tats són contraris
des del punt de

a

i altra forma de
comparació, els resul
la filtració natural, tant
una

vista de

l'homogeneitat,

que és problemàtica en la filtració riatural
per la impossibilitat de la seva inspecció;
en canvi, l'artificial té una espessor conegu
da i determinada a cada una de les seves
capes filtrants, la regularitat del funciona
ment permet vigilar cada part constitutiva,
la qual cosa no pot fer-se a la filtració na

tural,
l'aire,

l'acció oxidant
rentat, mentre que

,arribar

de

en
neteja pel
la natural la
neteja és impossible i per
tant la contaminació pot devenir completa i

i la

definitiva

en

d'estudis per al millorament de.la vida

Podeu suposar que serà atès curosament
quant tingueu a bé interessar, esperant.

tot

prestareu, per part vostra, la necessàxia
per desenrotllar la seva
Oficina
tasca, aquesta
tingui necessitat dels
collaboració quan,

vostres serveis.
Per a que vos serveixi de guia respecte els
serveis que la Mancomunitat presta, d'inte
rès directe pels Municipis, s'acompanya un

«fulletó

resum»

dels mateixos.

Tingueu la seguretat que,

comptant

amb

la collaboració dels Funcionaris

municipals,
portarà una
la vida municipal

lOFicTNA D'ORIENTACIó MUNICIPAL

renovació de

veritable

catalana.
vos

afectuosament i posar-me

les vostres

a

ordres.
PREC :
cos
mott

de

Per

la

a

facilitar

present

el
el

carta,

comès

C,

senyor

detallat

Secretari,

en

el

AMB

D'IMERÈS, és pregat :

Primer.

Que

tingui

a

bé

disposar

la

remissió,

a

Oficina :

aquesta

a) D'un
exemplar
degudament omplenat de Pad
junta fulla AMB LA URGENCIA POSSIBLE.
les Ordenances municipals.
b) D'una còpia de
D'un exemplar del pressupost d'enguany. Dels
c)
es
prega també la tra
pressupostos que segueixin
mesa d'un exemplar.
d) D'un
exemplar de cada una de les Ordenan
ces que regulen la imposició dels diversos ingressos
municipals.
D'un
exemplar dels projectes técnies de ser
municipals establerts (com, per exemple, escor
en
el cas d'ésser
pos
xadors, plaça-mercat, etc.)
e)

veis

FUNCIONARIS

I

NOUS

tats a terme.

Regulador per flotador

de

l'aigua bruta a l'entrada dels filtres

Solament després d'aquest estudi, compa
rant despeses dinstallació i manteniment
amb els aventatges higiènics que ens ofereix
una o
se

la

altra font d'abastiment,

primacia

i economies

a

ens

podrà

donar

aquella que més garanties
dong-ui en el seu funciona

ment.

g) De les Revistes municipals que publiqui l'A
juntament. Aquesta remissió es prega que sigui dis
posada de manera continuada pels números que va
gin sortint.
Segon. De no ésser possible la remissió de quel
com del que abans s'ha detallat, el senyor Secretari
indicarà breument la causa
que ho
impossibilita.
Tercer. Les modificacions que es producixin o s'in
troducixin en aliò que s'hagi remés i les publicacions
municipals o projectes de serveis que es portin a ter
me en endavant, es prega,
així mateix, que siguin
transmesos

En

R. OMS GRACIA
Arquitecte

avui amb

d'aquells, decretada

a

aquesta

reproduir-se

Oficina.

el

vern

l'anterior

lletra

pel Consell de Go
darrer, acordà
Mutualitat
dels següents

dia 3 de setembre

l'admissió

a

la

Segona

Categoria.—Srs.

pel

cas

Pere

Abuli,

Se

cretari de Besalú; Ramon Caritg, Secretari
de Darnius; Joan Bonastre, Secretari de
Passanant.
Tercera Categoria.—Sr. Emili

Albert,

Se

cretari de Tossa.

Categoria._-Srs. Ai toni Piñol,
Comptaduria de Tarragona; Joan

Quarta

Salarich, de Vich, i Vicens Serra, Compta
de l'Ajuntament de Vi,h.
En la celebrada• pel propi Consell el dia
2 d'octubre corrent, acordà Padmissió dels
següents
Primera categoria.—Srs.
Andreu Prat,
Secretari d'Orrius; Jaume Guix, Dipositari
de Sant Sadurní de Noya; Albert Boldú,
Secretari de Bellmunt; Josep Aran, Secre
trri de Soleràs; Josep Dalmau,
Secretari
de Vespella; Celestí Lunas, Secretari de
Tuixent; Vicens Guasch, Secretari de Les
Cabanyes.
Segona ca,tegoria.—Srs. Francesc Ferrer
Garriga, Secretari de Caldes de Malavella:
Josep Piñol Homs, Secretari de Sudanell;
Joaquim Funollosa Samper, Secretari d'Ar
nés; Josep Castro Martin, Secretari de Po
bla de Lillet; Ramon Tubau Tocines, Se
cretari de Massanet de la Selva; Magí
Blanch Güell, Secretari de Tortellà; Antoni
Rodoreda Olivera, Secretari de Moyà; Ra
mon Soler Jover, Secretari de La Junquera;
Joan Parera Collerisa, Secretari de Bellcai
re d'Urgell; Eugeni Signan Grà, Secretari
d'Os de Balaguer; Joan Turú Sallés, Secre
tari de Matadepera; Màxim Perramon So
ler, S,cretari de Vilallonga de Ter; Josep
Godilla Pujolar, Secretari de Llers, i Josep
Baró Rispa, Mancomunitat de Municipis de
de Peramea, Montcortés i Torre de Cap
dor

della.

categork.-4.—Srs.

Daniel Gomfaus

Sitjes, Secretari de Balsareny; Joan Badia
Calderer, Secretari de Castelladral.
Quarta categoria.—Sr. Rafel Turon Bo
fill, Secretari de Salt.
RECORDATORI

De
sell

conformitat a l'acord pres pel Con
de Govern en sessió de 7 d'agost dar

integrat en el fulletó de la Mutualitat
remès a tots els afiliats, es recorda a aquests
que els pagaments de les respectives quotes
deu fer-se per trimestres avençats i dins del
rer,

primer

algunes haguessin sofert extravio, es
recomana d'una manera especial als •senyors
de que

SECRETARIS
MUNICIPALS

SOCIS

Tercercr
exemplar de cada una de les publicacions
sobre (serveis
Ajuntament,
municipals por

D'un

d'aqueix
_

actua

DE CATALUNYA

sible.
f)

que

MUTUALITAT DE

de

Aprofito aquesta avinentesa per saludar

tot el seu espessor.

acabar, direm dos mots sobre l'elecció
entre una installació depuradora o l'adop
ció d'aigües subterrànies profundes de difí
cil o impossible contaminació que en aques
tes últimes ens donguin un caudal suficient
a nostre objecte, per la qual cosa precedirà
un estudi de conjunt del problema, no sols
de les despeses de primera installació que
pels filtres, exceptuant el valor dels terrenys
en què s'installin, la podem calcular entre
100 i 200 pessetes per na.2 de filtre.
Per

el

el 30 de setembre darrer.

municipal catalana.

Comparació entre
filtracló.—D'aquesta

i

de la substitució

motiu

funcionaris:

de la

Regulació per lub telescòpic. A. aigua

que fa referència el

En la sessió celebrada

Tenir cura de

b)

a

de

cord de creació, és la de:
a) Facilitar l'aprotitament
na

remetre's i

:

1.r d'abril d'enguany funciona
aquesta Oficina, la qual fou creada per
acord de l'Assemblea de la Mancomunitat,
de 28 de febrer passat.
La seva tasca, en relació amb els Munici
i

va

prec 1.r, apartat a) dels abans transcrits,
en la qual convindria es consignés l'Ajun

:

Des

pis

plicat

en

cas

blertes

del respectiu trimestre, caient
les
sancions esta
contrari en
data
en els acords 4.art j 5.5 de la
anes

esmentada.

DE

REVISTA

d'anys

nombre

LA

TEORIA I LA

LA

PROFESSIÓ

PRACTICA

EN

SECRETAR1AL

Migradíssima importàndia

concedeix la
la
la
teoria
i
practica en
Llei Municipal
tractar-se de la, encara que modesta, noble
professió secretarial, quan en son article
123 s'exigeix tan solament posseir els conei
a

primària,
imprescindible, per a

xements de

l'instrucció

única teoria
tal càrrec.

penyar

bon tros insuficient

I

obstant

no

aquesta

com

a

desem

d'ésser

preparació,

car

entre les assignatures de l'instrucció pri
mària no hi són pas. compreses les de Dret
orgànic municipal, Dret administratiu, Eco
'nomia política, Hisenda pública, Hisendes

locals, Comptabilitat municipal, Legislació
financiera espanyola, Estadística, Dret po
lític, Dret mercantil, Dret civil, Justícia mu

nicipal, Règims d'Administració local es
trangers, Serveis tècnics d'Administració
local, Procediments administratius, Fun
cions especials del Secretari i Pràctiques de

reconeguda

de serveis,

cert

sigui

que els
quan de la fonma

aptitud,

llur

a

tècnic de secretaris municipals
se tracta, car lo contrari seria cometre una
grossa injustícia contra els qui arrostraren
greus responsabilitats, en temps força difí
ció d'un

cos

amb tan migrada retribució i escassís
sims mitjans de defensa professional. Mes
car
no cal pas insistir en aquesta teoria,

cils,

avui ja és generalment reconeguda i accep
tada de tothom.
La sola existència de l'Escola d'Adminis
tració pública, tan •en bona hora creada
demos
per la Mancomunitat de Catalunya,
tra fins a 1evidòncia, quan equivocada és la
Llei Municipal •en no •exigir una prepa
ració tècnica suficient per al
ment del càrrec de secretari

desempenya

l'Ajunta
preceptuar que el secretari,
de poblacions
que en la immensa, majoria
és l'assessor dels Ajuntaments i el que dóna

ment;

en

del
no

de

no

les orientacions

legals

en

tots els assumptes

govern i administració dels Municipis,
reuneixi un caudal de cultura i

coneixements més o menys
extensos, segons de quines matèries se trac
ti, són absolutament indispensables pel bon
i encertat desempenyament d'un càrrec que

adequada a la importància de la mis
sió que desempenya ; acusant tot això el
existeix
entre la
manifest divonci
que
i
viu
de la
morta
la
llei
lletra
l'esperit

per lo modest deixa per això d'ésser
cada dia més complicat; no obstant, repe
tim, la majoria dels secretaris que actual
ment exerceixen aquesta professió, no han

realitat.

secretaria,

quals

no

pas

justificat

tan

posseeixen
prevé la llei.

solament que

el mínim de coneixements que

Estem plenament convençuts de que en tro
baríem pocs, molt pocs, poquíssims que com
a diligència
prèvia per •a possessionar-se
del seu càrrec hagin hagut de justificar
que tenen els coneixements de la instrucció
I encara, si en trobéssim alguns,
veuríem
que serien en nombre molt reduït,
han
fet
tal
amb
tota
justi
que,
seguretat,
ficació davant de persones que cap garan
tia ofereixen de posseir-los ells, car entre

primària.

elles se'n trobarien, indubtablement, que no
saben firmar. Aquest és l'estat d'abando
nament en què la Llei té a l'Administració
municipal espanyola, a aquest branca de
l'Administració pública, que és la base i
fon am ent

tota

de

l'Administr ació

de

escàndol ni menys
preu de
dignes funcionaris
davant
de
les secretaries dels
avui
estan
que

sigui sense
ningú, car els

dit

d'Espanya han aconseguit, a
còpia de llur esforç personal i en vista de
la necessitat que en tenien, la preparació

Ajuntaments

més

indispensable

per

a

l'encertat desem

penyament de llurs càrrec; la qual cosa, al
nostre entendre, els honora força, car per
a tecnificar-se han tingut de fer un doble
sacrifici, per manca de mitjans adequats, i
havent de vèncer al

propi temps

les grosses

dificultats i entrebancs amb què la política
local, moltes vegades, la inestabilitat i mi
grada retribució gairebé sempre, els hi bar
raven el

pas.

Pel mateix,

hom creu

que els que

en

tals

circumstancies

han lograt una regular tec
nifica.ció de si mateixos, la qual cosa supo
sa un
llarg i enguniós calvari, tenen més
com els que,
o
mèrit,
per lo menys tant,
favorescuts per les circumstàncies, han tin
gut la sort de poder acudir a la, avui única,
Escola d'Administració pública que existeix

que és la de la nostra Manco
munitat de Catalunya. Aquí és precisa
ment on hom creu que es basa el dret que
a

Espanya,

els

concibeix ja
temps .actuals, i és precís desterrar-lo de
les lleis en. bé dels Municipis i de la vida
total del país que volem enlairar.
en

es

perquè Catalunya

això,

Per

no

vol

viure

de
progressar, ha pensat en el millorament
l'Administració municipal; per •això, per
què Catalunya viu la realitat i no s'acon
tenta de ficcions, entengué que devia co

mençar l'obra tecnificant .als servidors del
primer grau de l'esmentada Administració
creant com •creà l'Escola, que és

pública,

Catalunya i honra d'Espanya ;
car •en la plenitud dels temps •que vivim
és de tothom sapigut que totes les profes
honra

de

sions, tots els oficis, fins els més modestos,
necessiten alguna preparació, no podent és
ser exercits sinó per aquells que n'han pas

sat el corresponent aprenentagte, especia
litzant-se en els principis, regles i procedi
ments de cada un. Avui tothom sap que
per sabates s'ha

l'Estat.
I això

absurd

Aquest

d'acudir

a

un

sabater i

per rellotges, a un rellotger. I com ningú
neix ensenyat encara que tots vinguem al
món amb les facultats, en estat latent, que
ens

predisposen

sions, arts

per

oficis,

a

profes
preparació espe

determinades

d'aquí

la

7
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LA

arts i oficis per les

quals

cadascun

sent

se

inclinat.
faria

ridícul

qui sense
posés a
fer de metge, d'apotecari, de capellà, d'ar
quitecte, d'advocat, de barber, d'electricis
ta, de manyà, de fuster, etc., etc.?
“?ui seria que amb tanta tranquilitat
abandonés la seva salut a un improvitzat
doctor, els cabals a un arquitecte de secà,
i els seus complicats assumptes a un advo
un

gros

preparació

prèvia

de

el

mena

cap

es

de teatre?

cat

Creiem que serien ben pocs els que atan
donessin la seva vida i els interessos ma

terials

persones inexpertes i sense perícia
perícia deficient i diferent de la que
per a cada cas fos necessària. No obstant,
entre aquests pocs
deu ésser-hi comptat
l'Estat espanyol, en •el cas del Secretariat
o

a

amb

d'Ajuntaments,
I no es digui pas, per a treure el «sambe
nito» de sobre l'Estat, que això és de la
absoluta competència de l'Ajuntament i que,

per tant, aquests són els que fan el ridícul
cometen la insensatesa de confiar els

si

interessos

municipals

en

mans

barroeres,

_en persones, potser molt aptes per a cavar,
per a fangar i per a llaurar i ca.p mica, aptes
per assessorar-los i orientar-los amb arre

glo .a les disposicions legals, que ni tan
lament sabran trobar en l'«Alcubilla»,
ni les seves entumides i feixugues mans
ben avenir-se

so
car
sa

el maneig de llibres, ni la
seva intelligència està acosturnada a desxi
frar el què més o menys regularment arri
ben a llegir. Si l'Estat hagués volgut dei
xar

en

extrem a

aquest

la lliure

competència

dels Ajuntaments, no s'hauria ocupat la
Llei Municipal d'establir, com estableix, tan
,desencertament, les condilcions d'aptitud dels
secretaris, cometent la. més fonamental de
les ridiculeses; de forma que
nosaltres
creiem que hauria estat mil vegades millor
que la Llei hagués guardat silenci que ro
pas haver consignat el què veritablement,
en aquests temps, ne podríem dir una estu

pidesa.
Entenem

que tot això fins és de sentit
cal no tenir-ne poc ni molt per
tolerar, per a •consentir que perduri tal

comú i que
a

ignomínia,

tal

barrabassada..

Bé diríem que ha perdut el juí al qui en
carregués la confecció d'unes espardenyes
a

un

a un

rellotger
sastre.

i la construcció d'una

¿No pot dir-se, •doncs,

paret
el ma

teix de l'Estat que consent i tolera que s'en
carregui el desempenyament de les secreta

cial convenient que per a dedicar-se a cada
una, .amb profit, és necessita. No hi ha pas
dubte que la major o menor quantitat de co

ries d'Ajuntaments .a barbers, a fusters, a
ferrers, a manyans i al que sigui el que
vulgui encara que no sigui res, mentre tin

adquirits en estudis (teoria) o en
aprenentatges (pràctica) substitueixen la
indi
menor o major disposició de què cada

Regidors per a fer-se nomenar?
Ara, no obstant, sembla ja que aquestes

neixements

vidu està naturalment dotat; resultant d'a
quest principi, la desigualtat de sacrifici que
cada qual ha de fer per a quedar ben pre
parat; corresponent major sacrifici a més
petites disposicions, i al revés.
Com sigui que encara que vinguem al
món amb les disposicions o facultats amb
què respectivameut hem estat favorescuts
Criador, encara •que en estat latent i

pel

com

si estessin

dit,

no

infusa,
rir-la a

o

adormides,

hi venim
car

còpia

amb

•aquesta

com

la

abans hem

ciència innata

d'adqui
esforç personal;
preparació con

havem tots

del nostre
d'aquí la necessitat de la
venient, prèvia per a dedicar-nos amb pro
fit a l'exercici de les facultats, professions,

gui

prou influència prop de l'Alcalde i dels

comencen a obrir-se pas i .a fer-se
del domini públic, i sembla que es comenci
a reconèixer la necessitat de la tecnificació
•dels funcionaris municipals.
Sostingudes

corrents

força energia aquestes doctrines per
Setmanes Municipals darrerament cele
brades a Barcelona i per PEscola d'Admi
nistració de la Mancomunitat, hom creu
amb
les

que l'Estat se'n hauria ja preocupat, i hau
ria creat i tot ensenyaments adequats si ia

regió catalana

no

l'hagués guanyat per ma;
pren l'exemple de la

car ara semblaria que

nostra,
una

amb

qual cosa, per

puerilitat,

formar-s'hi.

tingut

una

molts

Si la

més que

esperits

nostra

organització

no

sembli

poden

Escola

con

hagués

defectuosa, també

hauria

pogut

fer un paper ben lluït l'Estat,
d'altres més perfeccionades; em
però ja podríem estar ben contents que el
dia que es decideixi l'Estat a crear Escoles

aquestes com la de
Catalunya.
Aquesta preparació que s'aparta de la
cultura general, aquests coneixements es
pecials que per a cada professió són indis
d'Administració, fossin
la Mancomunitat, de

pensables,
i no per a

nosaltres

per •a una determinada
les altres o per a totes, és lo que
entenem per tecnificació profes
servint

s'adquireix

sional, la qual

estudiant

lli

en

assistint a classes i escoltant• les ex
plicacions dels Professors (a lo qual s'ano
mena
«teoria») o bé veient fer i fent, un
bres,

temps determinat, allò que es tracta d'a
pendre (a lo qual anomenem «pràctica))).
cada

Les necessitats de

professió,
requereix i

l'am

la di
plitud de coneixements que
ficulat que els mateixos ofereixen per a és
ser assimilats, són els motius principals i
aconsellar el procedi
indispensables per
ment, de la teoria o de la pràctica que s'ha
d'escollir •per
a
fer els tècnics d'una
•
I
•així
veiem
professió.
que mentre unes
a

exigeixen

un

procediment purament pràc

•els fusters, barbers, manyans, sas
tres i sabaters, .altres el demanen solament
teòric, com els advocats, no mancant-ne
tic

com

forces que prefereixen
ço és, teòric j pràctic.

un

procediment

Avui per avui po
procediment mixt és

dríem dir que aquest
el més generalment acceptat i que hom con
sidera més adequat als principis de la Pe

dagogia moderna,
senyament,. Les
i

Farmacia, les

curadors

aquest

que éa la ciència de Pen
Facultats de Medicina

carreres

d'Enginyers,

altres tenèn

Causídics

Pro

adoptat

procedimeut mixt, mitjançant uns
pràctiques que es conside

estudis i certes
ren

necessàries.

procediment deu seguir-se per
formació del tècnic

bastava la teoria

l'Administració

en

nicipal?
La primera Escola
blica d'Espanya, que
que ha sostingut, fins

a

la

mu

d'Administració pú
és la nostra, sembla
ara,• el criteri de que

sola,

car

en

el

seu

pla

d'estudis no s'exigeix més que l'aprovació
dels mateixos Per a concedir-li el correspo
nent títol de llicenciat. I diem fins ara, per
•
què no fa molt que tinguérem el gust d'oir
la important i notable conferència que donà
seu illustre professor JD.
Josep Claveria,
dia 21 de• juliol de 1923, en la qual afirmà

el

que, al seu entendre, el dia que l'Estat es
determini a organitzar la carrera de Secre
tari d'Ajunta,ment, deuria exigir l'aprovació
dels

convenients estudis

acompanyada

de

opinió •amb
distingit i

a

la

que

compartint

nosaltres,

I

VIDA

LA

certa pràctica per

creant,-ne
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complementi.
humil

nostra

més autoritzada del nostre
estimat mestre Sr. Claveria, i
la

entenent que la pràctica deuria ésser la in
separable i contínua companya de la teoria,
en la preparació de la immensa majoria de
professions, car Funa serveix de comple

l'altra, formant juntes un tot harmo
fructífer, creiem, després dels vint
anys de serveis que portem prestats ia 1 Ad
ministració municipal, que la preparació
tecnica dels funcionaris d'Administració pú
.b:ica deuria consistir en estudiar amb més
ment

o

a

i

niós

menys
es

que
des

amplitud,

segons el grau d'aptitud
en les Escoles crea
el mínim d'assignatures

volgués adquirir

expressament,
expressades,

abans

en

tres

cursos,

després

d'haver acreditat estar en possessió del tí
tol de Batxiller, de Professor o Pèrit Mer
cantil o de Mestre de primer ensenyament,

preparació preliminar

per a comen
el
estudis
amb
degut
profit; i
çar aquells
com a

després d'aprovats, mitjançant els corres
ponents exàmens, els referits estudis, exi

gir .abans de l'expedició del corresponent
títol de Llicenciat. en Administració públi
ca

ficació

justi
complets de

de segona classe, la
d'haver-se fet dos anys

primera.

de

o

pràctiques en una Secretaria o Oficina
gentada per un que estigui en possessió
mateix títol.
Aixà sí, entenem que
procurar la
i

Ajuntaments
guin ells els

que l'Esat els ho imposi; si
que,
suplint la deixadesa de
l'Estat, en benefici dels propis interessos,
i d'acord .amb el -sentit comú, exigeixin la
convenient tecnificació

dels seus funciona
ris. Això els honorarà altament.
Pel bé de la Pàtria i pel profit nostre, de

laborar tots, Ajuntaments i funciona
aquest sentit: fent-ne a la vegada
qüestió de patriotisme.
vem

ris,

en

JOSEP CASTELLS
Llicenciat en Administració i Se
retari de l'Ajuntament de Torelló

Agost de 1923

re-

del

L'ABASTIMENT
seria

deguda publicació

D'A1GÜES

A BERGA

convenient
de

progra

text, per a facilitat l'apre
nentatge privat o domèstic, car no tothom
pot traslladar-se a la capital i viure-hi el
temps necessari per a seguir una carrera.
mes

Per •altra part, s'ha de tenir en compte,
també, l'indiscutible dret i fins obligació i
tot, que els Ajuntaments, Diputacions i de
mes Corporacions de Dret públic, que pa
guen els seus servidors, tenen d'exigir que
aquests es posin en les degudes condicions
de preparació, per a poder prestar amb la
perfecció convenient els bons serveis que
d'ells necessiten. I en això precisament
creiem que es troba la responsabiltat que,
al meu modest entendre, han contret, per
l'incompliment de tal deure i pel deixament
de l'expressat dret.
No vulguin, doncs, tampoc esperar els

obres de

Darrerament .s'ha inaugurat la, portada
d'unes excellents aigües a Berga, havent-se
celebrat solemnialment j amb festes la inau

guració.
L'aigua

és de la font

de

Tagast,. naix

a

preparació d'aquesta naturale
creu
que podríem molt bé anome
sa, hom
nar a la nostra professió, carrera del secre
tariat, sense contradicció ni .agravi de nin

1,790 metres sobre el nivell del mar i a
més de 1,000 metres sobre Berga, al peu

serveis
que millorarien moltíssim els
classe profes
i
la
nostra
que
que prestem
sional restaria altament dignificada; car res
és tan eficaç per a això com la cultura i la

gué

.Amb una

gú;

moralitat que de la mateixa es deriva.
El dia que aquests bells somnis fossin
una realitat, aquell dia s'hauria acabat per
sempre l'haver de demanar per caritat i
misericòrdia la inamovilitat i altres aven

tatges

que de justícia ens pertoquen; car
això faria que es tingués major consideració
•als funcionaris i que restessin completa
ment desarmats els cacics.

què havem d'esperar a
l'Estat
tecnificar-nos?
la nostra Escola? Anem-hi tots,
I

?;per

què
•car

de la• cultura és més honrós
ioluntari• que no pas soldat obligat.

•

ens

hi

tenim

•

de
ser-ne

d'una roca ,calissa.
L'anhel de la seva

portada, a Berga pren
racord de l'Ajuntament, a
petició del conseller• En Joaquim Serra, en
sessió del• 22 de setembre de 1913, d'encar
regar la confecció del projecte i tots els tre
estat

en;

balls fins a la terminació- del

expedient

als

arquitectes Srs. Alexandre Soler i March i
Josep Coll, abonant-los-hi, ultra les despeses
extraordinàries, el tres per cent de l'import
total del projecte, i facilitant-los-hi els peons
necessaris per als treballs de camp. Sor
giren algunes dificultats per part dels in
dustrials

tenedors de salts d'aigua, puix
que la realització del projecte

entengueren

minvaria el caudal de la riera i que, per
tant, els perjudicaria. Sortosament es con
venceren que per res els afectava i retira
ren

La

roposició

iniciada.
Direcció General

d'Obres Públiques
aprovà i autoritzà el projecte d'abastiment,
atorgant a l'Ajuntament l'aprofitament de
5'64 1itre

per segon

d'aigua

de la

font de

obligant-lo a respectar els aprofi
taments existents, construint una font abeu
rador en el punt de la presa, i alimentant

Tagast,

aix1 mateix d'aig-ües per al consum domes
regades al caseriu de «Les

tic i petites
Planes».

El Ministeri de Foment autoritzà el cànon
anual d'arrendament de l'aigua als veïns,
al tipo de cent vint pessetes per ploma

seixanta cinc per mitja ploma, o sigui ca
pitalitzant el valor d'un.a ploma (dos mil
pessetes) a l'interès anual del 6 per cent.
Als antics propietaris de plomes d'aigua
'

scoles del
Cunill i

poble de Massanet de la Selva, projectades per l'Arquitecte Sr. Bonaventura
Han costat al Municipi unes 24,01.0 ptes., apart els
terrenys

inaugurades aquest any.

de les Fonts de Dalt i riera de Metge, sels
fàrà el canvi amb la de Tagast a meitat de

preu d'arrendament,
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L'Ajuntament,

sessió de

•en

27

de

interior i

juliol

de la

amor

Havent-se

totes,

•amb

inclusió de• la

in

de tuberia amb

acollit

l'Ajuntament als•

bene

d'abastiment d'aigües po
tables, la Direcció General d'Obres Públi
ques reintegrarà a l'Ajuntament en el termi
ficis

portada d'aigües.

Les• obres

suficient, havent-s'hi

i
pous registres de distribució
•amb
la
d'incendis
canviant-se el servei
collocació de cent espites «racord», a tren
ta metres de distancia unes d'altres.

titzables_en 25 auys, quin import total s'in
vertí gairebé exclusivament en l'execució
cons

del R.

D.

senyalaments

ni de deu auys i
per •cent del cost

trucció de la tuberia de ciment armat; han
sigut executades per la brigada municipal,
havent dictaminat• l'arquitecte municipal,
autor del projecte, N'Alexandre Soler i
March, que han sigut fetes seguint el pla

anyals, el 40
total de l'obra, una ve

per la Divisió Hidràulica del
Pirineu Orieutal la corresponent revisió de

gada feta

CONSULTES

naixement fins

•a

deu centímetres

gruix

metres de

fde llum i vint-i-cinc millí
de

paret.

La distribució de•tuberies en l'intertor de
la localltat s'efectuarà per mitjà d'una tu
beria de plom de 5 centímetres de diàmetre

45RTA.Li T,41"

L'Ajuntament de X..., en el me;.s de desem
1917, v(.-4 acordar proveir la plaça d'O
fi.cial Primer de la Secretaria, nomenant a
l'efecte a una determinada persona. Al cap
cl'un mes d'haver sigut possessionat del sett
carrec, el nou ,Ajuntament i Junta Muni
cipal al aprovar el pressupost, allegant eco
nomies, varen acordar suprimir l'esmenta
da placa d'Oficial Primer i deixar per tant
al que la desempenyava en caràcter d'ex
cedent o cessant. L'interessat va recórrer,
bi c de

el punt d'emergència.
armat des del
l'esmentat dipòsit, tenint
ciment

C OP/PLIX

PER

A

Municipal.
juntameut
Al confeccionar-se
el pressupost
vigent
i Junta
l'
Municipal
Ajuntament
(1923-24)
varen acordar tornar a establir la plaça d'O
ficial Primer i va ésser posada la correspo
AiXò va fer-se amb l'in
nent consignació.
tent de que pogués ascendir a Oficial Pri
mer

va

el que

actualment desempenya el càr
L'Oficial Primer que

d'Oficial Segon.

rec

quedar

excedent

o

.cessant en

l'any 1918,

dirigida tAlcaidia reclama
els seus drets i diu que és ell únicament
el que deu desernipenyar dit càrrec.
amlb instància

a

pregunta:

declarat

excedent

o

cessant

1918?

en

factible la idea de crear la plaça de
Cap de Negociat, dotant-la amb la consig
nació- que actualment figurt1 en pressupost
nomenar per aquest
per a l'Oficial Primer i
càrrec dl que avui desempenya el d'Oficial
Segon?
ne
De pendre l'últim acord ¿fóra també
Muni
cessaria la confornbita,i de la Juntc4
cipal?
Es

tat mínima de 120 metres, arribant les
aigües en el dipòsit collector del Caste,11, en
construcció, en el mateix grau de tempe
en

l'acord de

i Junta

mer

sigut collocada en tot son
quilòmetres) a una profundi

.ratura que tenen
Els tubs són de

Governador mantingué

lAjuntament nomenar pel càrrec
d'Oficial Primer a l'actual Oficial Segon,
prescindint de la petició que fa l'Oficial pri

IN~1111~

La tuberia ha

recorregut(7

el

Pot

•essent de

pressupostats.

però

Es

preus, ja sollicitada.

sòlida construcció, ha
aprovat,
vent-se obtingut en les mateixes una res
pectable economia, tenint en compte els
augments soferts en jornals i materials

9
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cinquanta

de

l'emprèstit municipal, emitint 500 obliga
gacions de valor nominal 500 pessetes cada
una, a l'interès del 6 per cent anual

pressío

VIDA

vertit 4,000 metres lineals

la

1922, acordà aprovar el •conveni amb
Banca Arnús, S. A. per •a la realització
de

LA

DE

DE LEJ-

1000

0

vigor

un

atendre's
Si
instància del cessant.
reseldre
la
per
aquest no pot allegar cap acord que li doni

PRinciPAv ovTATJ DE

HAIIi TAN/ f1L
1,`ANY 1920

CD

l'Ajuntament té aprovat i en
Reglament d'Empleats, a ell deurà
Si

CATA.1_,VriYA.

Ri EN

30

25

20

15

_10

5

251519`61- 2079.221 -21r31•18b1 1fi 1rm. 2519.1887
•

5791. 2190 .19`35 Q107,

22`00

0111

20`40 •2174 tr67 • 565

ratlles negres — expressió del número de defuncions
de la mortalitat de les ciutats de més de deu mil habitants de Catalunya. Aquestes
ens
diuen
la
tasca immensa que cal fer a cada Municipi i quant
—
el
actual
de
cada
ciutat.
Elles
fan entrar pels nostres ulls,
procés
per cada mil habitants i per any
obra. Si cada
les amb les de les altres ciutats. L'obra del veí ens interessa tant o més que la nostra pròpia
necessari és revisar les valors de la pròpia actuació comparantel camí a seguir.
naixería en ell l'estímul de la seva redempció i en la tasca agena trobaría el mestratge de quin ha d'ésser
d'altre
el
poble,
prompte
poble seguís
procès
dels números de
en sí mateixa i amb relació a les altres poblacions. Per això, sota la fredor
Qualsevulga poblacíó, per rudimentària que sigui, cal sempre consider-la
futures de millorament de cada ciutat
sinó
hi
neixen
les
illusions
hi
viuen
els
fets
passats,
que
l'Estadística, no sols
Heus

aquí

la

representació gràfica
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reingrés, entenem que la seva pe
tició pot ésser desestimada, perquè tampoc
coneixem cap disposició de caràcter general
el dret de

d'aplicació pels Ajuntaments en la qual
pugui emparar-se. I si ni disposicions ge
nerals, ni acords consistorials limiten a

l'Ajuntament

de

que es tracta la facultat
que li dóna l'art. 78 de la Llei Municipal, és
evident que pot usar d'aquesta facultat sen
se entorpiments ni condicions.
Ja que,

diu la sentència de 3 de març
de 1914, el precepte de la Llei Municipal rei
terat en el R. D. de 15 de novembre de 1909,
com

,dret

DE

LA

MUNICIPAL

VIDA

de

l'Ajuntament a
apart i per sobre

amortitzar

pla

Ens .apar que el canvi de

i

el

sou

ment

a

partida aplicable

en

al

No oblidem que algunes sentències, 30 de
novembre de 1899, 15 desembre de 1904 i 30
de setembre de 1908, estableixen que l'em
que no ha cessat en Mèrits d'expe
dient de separació o per renúncia voluntària,
té dret al reingrés quan hi hagi vacant de

pleat

la mateixa classe i categoria, però en les di
tes sentències no es discutia precisament el

plaça

no

i

gat per

un

nució

MES

Després d'alterats els

gidors,
quan

AJUNTAMENTS
SERVEIS

BIENNALS

Renovació d'Ajuntaments. — Feta la mo
dificació de districtes per •augment o dismi
nució dels mateixos, .a conseqüència d'un

augment o disminució en el cens de
ció, procedeix adaptar els regidors a
va

la no

demarcació.

No coneixem cap
aquest

disposició
particular senyalant el

que deu seguir-se. En
el

pobla

son

que reguli
procediment

defecte aconsellem

següent:

Abans que tot cal resoldre corn a qüestió
prèvia l'extrem relatiu •a l'augment o dis
minució de regidors.
Si la variant és en

1913,

PAjuntament acordar el
regidors que hi haurà en

augment, deurà

to

tal número de

en

fent constar

quants

per minoria.
Amb lo indicat tindrem la distribució in

nominada de regidors en districtes.
Per a
fer la nominada, o sia l'assignació de dis

regidors que han de continuar en
l'exercici del càrrec en el pròxim bienni cal
tenir en compte el precepte de l'article 45
de la Llei Municipal que disposa que en els
casos de renovació ordinària o extraordinà
tricte als

regidors se farà pels matei
xos districtes.
Ço vol dir que el regidor
sempre guarda una relació de dependència
el districte

electoral que l'ha
transferir-lo a

o massa

un

correspon continuar en el pròxim bienni
a fi de determinar qui o
quins són els que
deuen cessar.

cia en sa totalitat és impossible observar-la
des del moment en què hi ha hagut varia

Realitzada

aquesta

operació és quan

es

determinarà el nombre de regidors que ha
de tenir cada districte, que aproximadament
tinga el mateix nombre d'habitants.
Cas de que existeixi una desigualtat en

que siga
altre districte.

Com

sense

possible

relació de

dependèn

ció de districtes, al fer la distribució de re
gidors se procurarà adscriure'ls a aquell
nou districte en
què hi hagi més electors
dels que els votaren

en

el districte de llur

procedència.
Vàrem

dir

en

la relació

de

serveis

cor

responent •al mes darrer, que la segona si
tuació que pot determinar la variació en el
cens de població és un augment o disminu
ció de regidors, sense implicar augment o

ció

Tampoc coneixem cap disposició que re
guli aquest particular.
En aquest cas poden seguir-se dos proce

nombre

realitzarà dividint el cens total de la
població pel numero de regidors que cor
respon al terme municipal i el cocient ens
se

disminució

en

el nombre

de districtes.

dirà quants regidors corresponen a cada dis
tricte• Al fer la designació a cada districte

diments diferents:

despreciaran les fraccions de tipus uni
tari, i si, una vegada feta la distribució to
tal, queda encara algun regidor a distribuir,
aquest o aquests seran assignats a favor

els habitants de cada districte i el número
de regidors que elegeix o bé que no exis

s-

d'aquell districte
tipus unitari del

o

districtes

qual

la fracció de

hagi sigut superior.

conserva

Si la variació del

deguda proporcionalitat

cens

entre

aquesta proporcionalitat.
primer supost deurà limitar-se l'A
juntament a fer l'assignació de Paugment
o disminució a favor
d'aquell districte que
teixi

En el

•

re

o

nàries que s'han de cobrir en l'indicat pe
ríode, qual acord el faran públic en la, loca
litat 1 a més n'enviaran una
vernador per a que el publiqui
Oficial de la província.

còpia
en

al Go

el Roletin

Ajunta

Contra els acords que adoptin els
ments hi cap recurs

d'alçada,

segons l'ar
ticle 171 de la llei Municipal, arab la par
ticularitat de que aquestes reclamacions han
d'ésser resoltes pel Governador •en el termini
de vint dies.
No volem estendre'ns més

en

l'estudi da

ja

que les probabilitats són de
que l'estat de dret canviarà dins de molt

quest servei,

poc.
SERVEIS ANYALS
Padró de cèdules personats. — Conegudes
ja per l'estudi fet en els dos mesos ante
riors, les fases de l'impost i Paplicació de
les mateixes als

siga que aquesta

d'habitants de cada distric
a determinar
quants regidors cor
responen a cada un d'ells, •abans que tot
deurà cercar-se el tipus unitari de població
corresponent a un regidor. Aquesta opera
aquest
te, per

els

de

davant, ja que si es• tracta d'una disminu
ció, entenem que en aquest cas deu efectuar
se un
sorteig entre tots els regidors q-ue els

elegit,

o

que regirà.
•
De totes maneres, l'actual és la R. O. de
24 de novembre de 1919, segons la qual tots
ers Ajuntaments, abans del dia 10 del vi
nent mes de desembre han de declarar el
nilmero de vacants ordinàries i extraordi

IMPOSA

tricte, quants han de renovar-se en cada
torn, com també quants per majoria i

amb

en

sabem pas en el moment d'escriure aquesta
relació de serveis quin serà l'estat de dret

el torn de renovació biennal, és a dir del to
tal número de regidors assignats a cada dis_

ria, l'elecció

districtes,

què procedeix,

bé,
ha d'haver-hi cap alteració d'a
és obligació de l'Ajuntament acor
casos

dar el nombre de vacants ordinàries i ex
traordinàries que s'han de cubrir en la re
novació biennal del vinent mes de febrer.
Donades les actuals circumstàncies, no

riacions que Vulgui per al millor servei,
tal com diu la sentencia de 29 de març de

Aquesta operació se completarà

els

en

no

questes,

NOVEMBRE

DE

el nombre de regidors i en el de
no devent aleshores
l'Ajuntament

fer res.

ha d'ésser
ja que les

l'Ajuntament, sobretot si no ve 111
Reglament, pot introduir les va

LEGISLACIÓ

LA

QUE

en

districtes,

1•01111•11•~MONMEM.

DEURES

ma

és la de que, per no haver-se determinat una
alteració ostensible en el Cens de població
no s'hagi de produir cap augment ni dismi

sotmès a la Junta Municipal,
funcions d'aq-uesta són esencialment econò

miques

dels

redistribució ge

neral en la forma ja indicada per a quan
hi ha alteració en •el número de districtes.
La tercera situació que pot presentar-se

primer.
El canvi de nom de la

regidors

el millor és fer una

teixos,

si

paraules.

d'un major augment (1"
nombre d'habitants.
En,

districte i el número de

tenint per l'aug
la consignada per

primer,
aquesta no-es vol proveir,
que figurarà en el mateix capítol i
Caldra que amb això l'oficial segon no arri
bés a tenir el mateix sou que el senyalat

favorablement

el

properrcionaltat entre els habitants de cada

classe,

empleats, pot .augmentar

l'Oficial segon,

en

el segon supost, o siga quan l'augment o dis
minució en el cens ha sigut general en tot
el terme municipal i no existeixi la deguda

que continuaria essent la mateixa. Mes PA
juntament si no té presos acords que regu
lin l'ascens dels

sigut objecte

disminució

de la pla

nom

categoria

ça, no canviaria la seva

al lliure
exercici de 1.a indicada facultat, amb tota
l'amplitud i el sentit literal de les seves

interpretar-se

deu

hagi

del que .diguin
tres o quatre sentències hi han els precep
tes legals, ben clars en .aquest punt, contin
guts en l'art. citat de la Llei Municipal.
I

ces

contribuents,

terminar el relatiu

a

falta sols de

•la confecció

i traird

tació del Padró.
La confecció del Padró queda reduïda a
transcriure el contingut de les fulles decla
ratòries per ordre alfabètic de carrers.
Acabat el Padró, l'Alcalde i Secretari el

portaran a l'Ajuntament per que aquest
acordi, en compliment del què disposa la
Circular de 15 de novembre de 1893, practi
car una

informació pública per quinze dies,
qual i resoltes les reclamacions

acabada la

presentin, j fetes també les necessà
ries rectificacions, serà aprovat i remès a
l'Administració d'Hisenda acompanyat dels

que es

següents

documents:
Certificat del recàrrec que la Junta
Municipal de Vocals associats hagi acordat
imposar a les cèdules personals dintre els
1.er

senyala la

límits que
2.°11 Certificat

llei.

d'haver-se

exposat

al

pú

blic el Padró, de les reclamacions formula
des, o negatiu de les mateixes. Si existei
xen

reclamacions, s'acompauyaran

al

Padró.

3." Un resum indicatiu, per cada classe
de cèdules, del uombre de coutribuents que

(Art. 28 de la. Instrucció.)
recaptatdria per l'exacció
redactada
segon,s el model ofi
l'impost,

han d'obtenir-la.
4.art Una llista

de
cial núm. 3 que acompanya

a

l'Instrucció de

fulles declaratòries per famílies
5.1'
de base per a la formació del
han
servit
que
Les

Padró.

Algunes Administracions d'Hisenda exi
geixen altres documents, com: certificat dels
veïns que han canviat de població, dels re
sidents que han arribat a l'edat de 14 anys,
dels que han variat de règim tributari, de
les defuncions ocorregudes, i altres.
Acabarem l'estudi

d'aquest

servei

fent

constar que, igual el Padró que la llista re
ca,ptatória no estan subjectes a l'impost del
timbre j per tant no han de portar segell
mena.

quant

al premi per confecció d'aquests
instruments tributaris, segons l'art. 7 de la
llet de 31 d'octubre de 1881 i 52 de la Ins
En

trucció, els Ajuntaments cobraran l'u per
cent, que segons resolució de la Direcció
General de Contribucions de 9 de juny de
1906, deu entendre's sobre el què es recarpti
•els

en

ta al

voluntari i executiu per quo
exclosos
els recàrrecs munici
Tresor,

períodes

pals.
Pressupost

—

ordinari de l'Ajuntament.
L'a,rt 150 de• la llei Municipal és el que dis
posa la data de presentació del Pressupost
ordinari al Governador. A conseqüència del

d'any econòmic determinat per la llei
de 21 de deserabre de 1918, la redacció de
dit article ha sigut modificada per R. 11). de
23 del mateix mes i any,
canvi

aquesta disposició

Diu així

«Art. 3.0—E1 art. 150 de la ley Municipal
entendera redactado, para en adelante,
•
en la siguiente forma:
se

«Art. 150.—E1 día 15 de dicierabre comu
nicaran los Ayuntamientos al Gobernador
el presupuesto aprobado, para el sólo efecto
de corregir las extralimitaciones legales si
las hubiere.

De los acuerdos del Goberna

materia de presupuestos, podran al
les Juntas municipales en el término
de ocho días, ante el Gobierno de S. M., que
resolverà en el de sesenta.

dor,

en

zarse

»Si llegase el día. 15 de marzo sin resolu
ción del Gobierno, regiran los presupuestos

aprobados por las Juntas. Los acuerdos de
las Juntas son apelables de igual modo para
ante el Gobernador, cuando por ellos se in
fringieren algunas disposiciones de esta ley,
salvo lo

VIDA

MUNICIPAL

que cap altra reclamació puga interposar-se
contra la providència del Governador. I com
siga que el recurs de queixa no permet mai
entrar al fons de l'assumpte, resulta que

determinades

juliol de
impedir

en

la R. O. Circular de 31 de

1901, que limita dites facultats a
l'establiment d'arbitris ordinaris

Municipal, dels
no
autoritzats degudament,
d'impostos prohibits per la llei, de recàrrecs
isobre contribucions de l'Estat superiors a
la quantia autoritzada per les lleis o d'altres
arbitris o impostos que afectin als Interes
sos generals i siguin coutraris a les lleis,
no

compresos
traordinaris

en

també s'estén

com

els
signin
per la llei
sàries.
en

la llei

a

vetllar per

a

es con

que

Pressupostos despeses
o
reconegudes •com •a_

manades
neces

El Governador no pot corregir per si les
infraccions que observi, ja que deu limitar
se a tornar el Pressupost a l'Ajuntament,
indicant-li dites infraccions per que les
regeixi, segons ha disposat l'art• 23
R. D. de 15 de novembre de 1909.

cor

del

Per a

lograr que els Ajuntaments presen
tin llurs pressupostos al Governador en la
època senyalada per la llei, han sigut dic
tades dos disposicions. La primera és la
R. O. de 22 de febrer de 1892 (Gaceta del 25)
mana a dites autoritats que obliguin
Ajuntaments a la puntual presentació
dels pressupostos i afegint que de no ha
ver-se complert aquest servei el dia ter d'a
bril, s'entendrà que regeix el Pressupost de

que
als

l'exercici anterior, de conformitat amb el
que disposa l'art. 85 de la Constitució i la
llei de Comptabilitat de l'Estat ; i la segona
és la de data 15 de Febrer de 1893 (Gaceta
del

17),

que
amb el

disposa que, a
precepte legal

fi de

poder

com

Són
mana

l'article

150.

autoritzant la concessió dels

bitris extraordinaris que

figuren

en

ar

el Pres

supost.
Altra

fcompte

disposició que
al procedir a

teix, és la

(Gaceta

del

convé tenir molt

en

la ,confeació del ma

0- de 18 de setembre de 1920
22), que fa referència a la supres

R.

els

interposar-se els

concedeix l'art. 150 de la llei

ttietent-se

tan sols el

Segons

incompliment,

que si els Pressupostos són enviats
del 15 de desembre, en contra d'ells

podran

mitat amb les facultats que concedeix l'ar
ticle 17 de la mentada llei,

Aquest

aquesta la determinada per les reials ordres
de 22 de febrer de 1892
(Gaceta del 25) i 6 de
juny de 1922 (Gaceta del 10) per les quals se

no

imposició de la llei de 12 de juuy de
ja per supressió voluntària de confor

per

1924 ha de

es tra
mitin per la Secció de Comptes municipal,
té senyalada una sanció
que pot ésser per
judicial pels interessos municipals. Es

disposa,
després

ja

que enviïn el
•el termini que

encara que no és obstacle per a que

recursos

que
ad

Municipal,
queixa, sense

recurs de

supost

dita R.

0.,

el

dia 1.er d'abril de
l'impost en tots

quedar suprimit
municipis de la bs.e

o

siga

els de

5,001 a 8,000 habitants, de conformitat amb
el què resulti de la població de dret que fi

guri

en

el ,Cens de

població aprovat

per

Reial Decret de 3 de novembre de 1922.
Els Ajuntaments que per manament d'a
R. O. suprimeixin l'impost de con

questa

tindran en compensació tots els in
gressos que la llei de 12 de juny de 1911 con
cedeix als Municipis capitals de província
sums

poblacions assimilades,
cap distinció •en aquestes
i

hagi
categories de

sense

dues

que hi

d'aprofi

despeses,

de

en

tant aquesta disposi

ció no siga derogada.
El calendari de l'expedient del

Pressupost

és el següent
1. Formació burocràtica

pressupost

del

baix la dependència de la Comissió que a
dit objecte ha constituït l'Ajuntament en
compliment de l'art. 133 de la llei Munici

pal, o sia formació
pressupost.

de

l'avant-projecte

del

2. -Aprovació de l'avant-projecte per l'A
juntament, de conformitat amb l'art. 31 de
la llei Municipal i, per tant, conversió del
mateix en projecte de pressupostos.
l3. Informació pública per quinze dies, de
conformitat amb l'art. 146

de la llei Muni

cipal.
4. Aprovació per la Junta Municipal, tam
bé de conformitat a l'art. 31 de la llei.
Per a la convocatòria

tindrà

en

compte

el

d'aquesta

Junta

es

precepte de l'art. 149,

segons el qual si no es reuneix suficient
número d'assistents en la primera convoca

tòria,

la nova convocatòria es farà per a vuit

dies després.
5. Remissió

del Pressupost aprovat per
la Junta, al Governador, abans del dia 15
de desembre.
En les relacions de

•als
se

mesos

fa

un

serveis corresponents
de gener, febrer i març d'enguany
estudi complet de tot el relatiu als

Pressupostos,
per reproduït.

el contingut del qual donem

Pressupostos

expedients

el deu per cent

ha sigut deixat sense efecte per R. O. de 21
de desembre de 1922 i, per tant, deuen consig
nar-se les necessàries partides en el pres

agregats,—Diu

de

propis,

de pesos i mesures i el deu per cent

presentar els

en

al Governador

pel qual
disposa que els Ajuntaments que tinguin
suprimit l'impost de consum deixaran de pa
es

.el dia 15 de idesernbre, aquests
es formin durant el mes de novembre. Igual
ment disposa que junt amb els mateixos
s'acompanyin en qualitat de justificant els

plir
Presupostos

1911,

Pressupost

que el precep

compte

en

taments forestals, encara que confirmat per
la llei de Pressupostos de 26 de juny de 1922,

los Gobernadores Civiles, resúmenes de sus
presupuestos de ingresos y gastos definiti

aprobados.»
pocs els Ajuntaments

tot, tingui's

disposició perjudicial.
En quant a les atribucions del Governa
dor, a .lexaminar els Pressupostos, són les
una

sió gradual de l'impost de consums i, per
tant, dels cupus, en aquells Ajuntaments en
què-encara no estava suprimit aquest impost,

vamente

Amb

te de l'article 4 de la indicada llei

gar el 20 per cent de

contrario ordenado por la mis
ma, pero sólo en la parte que contuviere la
infracción. Todos los Ayuntamientos remiti
ran al Gobierno de S. M., por conducto de
en

11

fora de temps els Pressupostos,
implica el greu perill de que quedi ferma

presentats

Cèdules.

de cap

LA

DE

REVISTA

pal que

els

patrimonials
l'art.

90 de

la

pobles que agregats

dels

pobles

Munici
altres tin

llei
a

guin patrimoni propi, aigües, pasturatges,
monts Ch qualsevol altres béns peculiars,
conservaran

l'administració dels mateixos.

Dit artiale i següents senyalen el regim
de dita administració, que no cal reproduir.

En cap d'aquests preceptes e5 parla de la
formació d'un pressupost especial, omissió
que ha sigut salvada per reials ordres de
de 1 d,e desembre de 1902 (Gaceta del 17) 1 5
d'agost de 1919, per les quals es disposa que

les Juntes Administratives deuen formar
llurs pressupostos i remetrels a la aprova
ció del Governador en la mateixa forma que
ho fan els Ajuntament i que igualment deu
dita •autoritat

examinar-los i corregir les
extralimitacions que hi tiobi, sancionant-los
en cas contrari.
SERVEIS

SEMESTRALS

No n'hi ha cap
del mateix.

a

complir

en

el quint

mes

SERVEIS TRIMESTRALS
En el segon mes del trimestre cal complir
amb els següents:

ca)

Pagament del contingent a la Manco
precepte de l'art. 118 de la llei

munitat per
Provincial.

b) Període voluntari del tercer trimestre
dels arbitris, impostos i T erpartiments muni
cipals, en quan siga possible, segons ha de
clarat la R, O. de 19 de gener de 1922.

REVISTA
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SERVEIS MENSUALS

,No han sofert cap alteració. Per tant, són
de complir tots els consignats en la relació
del mes

SECCIÓ

d'agost.

LLIURE

de serveis corresponent al
mes de març d'enguany, vàrem fer un estu
di relatiu a les transferències de crèdit,
apropepsit de la promulgació de les reials or
dres de 19 d'abril de 1922 i 24 de gener d'en
guany, per les quals es declaren prohibides
dites transferències de crèdit i es disposa
,d'esser

en cas

nacions,

uecessàries

noves

pressupostos

formin

es

consig

extraordi

naris.
Recordi s que .aquestes transferències, con
sentides per la llei de Comptabilitat de l'Es
tat de •l'any 1870, són prohibides per la vi

gent llei també de Comptabilitat de 1 de ju
liol de 1911, encara que per a la vida muni
cipal eren tolerades.
Ara

l'estat

particular

de

dret referent a n'aquest
ha tornat a canviar, ja que el

Directori Militar ha publicat un reial decret
de data 30 de setembre últim pel qual es de
clara que queda en suspens en tant altra
cosa no es determini, la prohibició contin
guda en el penúltim paràgraf de l'art. 41
de la llei dita de Comptabilitat i afegint
que
si les necessitats del moment, la reorganit
zació o la constitució de nous serveis
sin

podran els sub
secretaris i encarregats del despatx dels
Ministeris proposar-la al cap del Govern, i
aquest, d'acord amb el Directori Militar, sot
a la reial aprovació,
sempre que
tracti de crèdits que mai pugan rebassar
la xifra total consignada per despeses en el

metre-la
es

pressupost corresponent.
Com siga que les disposicions de la llei de
Comptabilitat, per manament de l'art. 132
de la llei Municipal, tenen aplicació ,als Mu
nicipis, entenem que també per a ells ha
de regir el contingut del nou reial decret de
data 30 de setembre últim i, per tant, que els
Ajuntaments poden també ara fer transfe
rències de crèdit en els casos que aquesta
disposició determina, seguint el mateix pro
cediment que

MUNICIPAL

VIDA

—També durant els mateixos dies, s'ha
•pel Jutjat al Liquidador de l'im
post de drets reals i transmissió de béns

d'enviar

per

l'aprovació

tubre

professió,

edat, estat,

noms, • cognoms,

detallant:

darrer

mort i testament si

domicili, dades de la
coneix, vídua j fills

del Pressu

post.
F. SANS I BUIGAS
Prof. a l'Escola d'Administració

que
ma

el de l'estadística
que

judicial

en

servei

la for

ESTADíSTICA

DEL

MES

estat dels judicis de faltes del mes d'oc
tubre •amb les mateixeS dades de l'estat

anterior,

(Disposicions legals d'aplicació
en el numero de genèr
REVISTA DE LA VIDA MUNICIPAL).

iFormu
d'aquesta

laris vid.

JOSEP
Prof. a

M.

GICH.

l'Escola d'Administració

SECCIÓ
VAGUES

DE

I ATURS DE

LEGISLACIÓ
mitjà de
(Gaceta del dia

TREBALL.—Per

R. D. de 24

d'agostide 1923
que els preceptes del R. D.
de 16 d'agost •de 1916 i Reglament de 23
març de 1917, referents al reconeixement

31)
de

disposa

se

i tramitació

personalitat

la

de• les

re

clamacions de les AstsociaCions legalment
constituïdes per a empleats i obrers de les
empreses concessionàries de serveis públics,
quedin estesos a altres.entitats, com iSón :

públics o que *abas
poblacions d'algun •article de
bancàries, les que tinguin més

les industrials de serveis

teixins

a

consum,

les

les

300 obrers o més de 300 afiliats, i els,
Sindicats i Federacions • constitukles per
empleats o obrers de les entitats precedents.
L'Institut de Reformes Socials portarà un
de

registre

qual tindran que ésser ins

en

companyies

Apoderats

una

còpia

gació

a

l'Alcalde, Governador o Dele
Treball, segons el

del Ministeri del

radi a què la reclamació arribi.
Si l'entitat contra qui •es reclamés,
que està

disposta

a

negociar,

però les

diu
ne

nomenarà un Comitè paritari circums
tancial, que obrarà d'acord •amb l'article
13 del R. D. de 5 d'octubre de 1922. Si una
de les parts no anomena vocal, ho, farà la
res,

Durant la
bre

primera quinzena
pel Jutjat

s'ha de remetre

de
a

novem

l'Alcaldia

Municipi respectiu un estat del nom
bre de naixements, matrimonis i defuncions
ocorreguts durant el me § d'octubre finit,
amb les dades següents: en els naixements,
del

el sexe; en els matrimonis, si els mateixos
són canònics o civils; •en les defuncions,
sexe

i causa de

la mort.

•podent

laude,

a

la resolució

proposar
que estimi

oportuna.

a

disposant que

efecte

Junta local de Reformes
mitè fixarà els termes de

portar-se

autorització del Pro
essent condició precisa la subhas

notarial• En dit R. D. se de
la tramitació especial de l'expedient
que s'ha d'incoar.
talla

PRÒFUGS.—Per R. O. Circular de 29 d'a
de 1923 (Gaceta del dia 5 de setem
bre) se donen instxuccions en el sentit de

gost

disposar

que quan se presentin a les• Caixes
de Recluta pròfugs denunciats, se demani
per telègraf a les Comissions •Mixtes les
notícies de classificació per a evitar la per
manència

en

les

devent destinar-se

pròfugs

presons de dits pròfugs,
immediatament els ma

•als llocs

GENERAL

procedents.
MAGISTERI•—Per

DEL

a

l'encertada aplicació de 1 article 10 del Vi
gent Estatut General del Magisteri s'ha
dictat la R. O. del 4 de setembre (Gaceta
del ,dia 44) donant instruccions per a dita
finalitat.
COS DE TORRERS DE FARS.—A proposta del
•
Servei
Central de senyals marítims,
d'acord amb l'informe del Consell d'Obres

Públiques, la R. O. de 16

(Gaceta
glament
rers

d'agosf

de 1923

setembre) aprova el Re
l'organització del Cos de Tor

del dia 14

de

per •a
Fars.

SEGURS MARITIMS.—Per R. D. de primer
de setembre de 1923 (Gaceta del dia 11) es
reforma el R• D. de 15 d'octubre de 1919
sobre accidents per
•CASES

mar.

R. O. de 11 de
del
dia 12) se dic
(Gaceta
ten regles respecte a les cases de préstecs
i establiments similars, disposant que se
DE

PRÉSTECS.-PeT

setembre de 1923

giri

visita

una

CONGRÉS

DELS

d'inspecció
DIPUTATS

I

a

totes elles.

SENAT.—Per Reial

(Gaceta del
declara dissolt •el Congrés de Di
putats i dissolta també la part eloctiva del
Decret de 15 de setembre 1923

17)

se

Senat,
CONSTITUCIÓ DEL DIRECTORI MILITAR. — Per
Reial D,,cret de 15 setembre 1923 (Gaceta
16 setembre) se c'onstitueix a Espanya el
Directori Militar, donant-se una nova or

ganització que té tant dinterès, que es pu
blica íntegrament a continuació, tal com
apareix el text .original a la Gaceta.

Socials. El Co
la conciliació o

designarà una o vàries persones o arbitres
perquè resolguin. Si no hi ha acord de les
parts, el• President i els Assessors Tècnics,
consignaran en acta les seves opinions,

podrà

no

prèvia

sense

tector.at,
ta pública

dia

dents

Civil

com

el Govern

ESTATUT

capia
Registre

també

teixos

a l'Autoritat a que s'hagi enviat la
indioada. L'Autoritaf competent rea
litzarà les gestions oportunes i si no logra

D'OCTUBRE

s'accepti

mixt,

darrer, distingint els
incoats, ,els en tràmit i els acabats amb
sentencia, fent constar si aquesta fou o no
•apellada, si fou confirmada o revocada, i
la pena imposada i persona condemnada.
—Aixim,ateix s'ha d'enviar pel Fiscal mu
nicipal •al Fiscal de l'Audièucia un altre

gociacions no Icomencen dintre de tercer
dia, o si sorgis un trencament de relacions,
les dos• parts interessades donaran antece

segueix

no

tes del mes d'octubre

remetre pel Jutjat al President
un estat dels judicis de fal

S'ha de

•abans dites.
del grup que hagin de fer
reclamacions, les formularan d'acord amb
el què es disposa en el R. D., enviant-se

Jutjats

Si les gestions

de l'Audiencia

JUDICIS DE FALTES

Els

En aquest mes de novembre els
Municipals no deuen cotmplir altre

dita •acta.

donessin resultat, el Ministre del Treball
podrà demanar informe a l'Institut de Re
formes Socials i dit Ministre farà les
ges
tions oportunes per a que el que ell digIn

FUNDACIONS BENEFIQUES PARTICULARS. — El
R. D. de 29 d'agost de 1923 (Gaceta del dia
6 setembre) regula l'enagenació de béns im
mobles no •amortitzats, pertanyents a les
fundacions,benèfico-iparticulars o de ,caracter

hereus presumptes.

crites totes les

JUTJAT MUNICIPAL

publicant-se

es

exigis

transferència,

alguna

LA

del Districte (en els Districtes rurals el Re
gistrador de la Propietat) una relació de
les defuncions ocorregudes en el mes d'oc

En la relació

que,

DE

DIRECTORIO

MILITAR

EXPOSICIóN
SEISIOR

:

Honrado par V. M. Con el en
momentos di

cargo de formar Gobierno en

fíciles para el país, que yo he contribuído
a provocar, inspirado en los més altos sen

REVISTA

timiento patrios, sería cobarde deserción
vacilar en la aceptación del puesto que
lleva consigo tantas• responsabilidades y
obliga a tan fatigoso e incesante trabajo.
Pero

sabe bien que ni yo,

V. M.

ni

las

conmigo han propagado y
personas
régimen, nos creemos
proclamado el nuevo
capacitados para el desempeflo concreto de
carteras ministeriales, y que era y sigue
siendo nuestro, propósito constituir un bre
que

ve

paréntesis

la anarcha constitucional

en

restablecerla. tan pronto
país hombres no

de Espafía, para
como, ofreciéndonos el
de los vicios que

contagiados
zaciones

políticas

las

a

imputamos,

organi
podamos

V. M. para que se res

niosotros ofrecerlos
tablezca pronto la normalidad.
Por eso me permito ofrecer a V. M. la
formación de iin Directorio miliftar presi
dido por mí, que sin adjudicación de las
carteras ni categoría de Ministro.s, tenga
todas las facultades, iniciativas y respon
a

un iGobierno
en
firma única, que
yo someteré a V. M., por lo cual debo ser
el único que ante V M. y el Notario Mayor
del Reino, y con toda la unción y el pa
triotismo que el solemne caso requíere, hin
que la rodilla en tierra ante los Santos
Evangelios, jurando lealta.1 a la Patria y
al Rey y al propósito de restablecer el im
perio de la Constitución tan pronto V. M.
acepte el Gobierno ique le proponga.
Bajo este aspecto, Serior, nos ha recibido
el país con clamorosa acogida y conforta
dora esperanza, y creemos un deber fun
damental no modificar la esencia de nues
tra actuación, que no puede tener ante la
Historia y la Patria otra justificación que
el desinterés y el patriotismo.
Madrid, 15 de septiembre de 1923.

sabilidades

conjunto,

inherentes

pero

con

a

A

L.

R.

:

P. de V. M.,
DE

RIVERA

Y

ORBANEJA.

REAL DECRETO
en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se confiere al Tenien=
te general D. Miguel Primo de Rivera y
Orbaneja, Marqués de Estella, el cargo de
Presidente del Directorio militar encargado

Vengo

de la

g-obernación

del

Estado,

con

poderes

cuantos Decretos conven
pública, los que tendran
fuerza de ley, interín en su día no sean
modificados por leyes aprobadas por las
Cortes del Reino y sometidas a Mi Real
sanción.
Artículo 2.° El citado Directorio quedara
constituído por el Presidente.y, CO/DO VO
cales, un General de brigada o asimilado
par cada una de las Regiones de la Penríu
sula, y un Contralmirante de la Armada.
Artículo 3.0 El Presidente del Directorio,
con las
facultades de Ministro único, so
metera. a Mi firma, asesorandose previa
mente del Directorio, las resoluciones de
todos los Departamentos ministeriales.
Artículo 4.° Se suprimen por esta dispo
SiCión los caraos de Presidente del Consejo
de Ministros. Ministros de la Corona y los
de Subsecretario de la Presidencia y de los
demas Mbisterios, excepto Estado y Gue
rra. Los suP 1 (I O'S V
em
deveniz o s consig
nados en Presunuesto para estos cargos
quedaran a beneficio del Tesoro.
Artículo 5.° En los IVfinisterios en que
se suprime el icargo de Subsecretario que
dara al frente del personal v serviclos de
Pen.dientes del mismo el funcionario de
mavor cateaoría y antiailedad en ella, con
destino en cada Departamento ministerial,
ouien se encaraara del desnacho de todos
los asuntos de tramite, someti.ndo al acuer
do del Presidente del Directorio aquelloa
lUe por su importancia lo recruieran o exi
ian su firm.a. Este elevara a M1 aprobación
los nue procedan.
Dado en Palario a ,cmince de iseptiembre
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVEPA Y ORBANF,JA.
para proponerme
gan a la salud

CUARTEL
L'EXERCIT

LA

VIDA

GENERAL

GENERAL

DEL

MUNICIPAr.
EN

CAP

DE

MARROC.—Restablert per Reial
Decret de 15 de setembre de 1923 el càrrec
de General en Cap de l'Exercit d'Espanya
DEL

precís modificar el funciona
ment de l'organisme militar afecte, fins ara,
a la Alta Cornisaria, i
per aquest motiu se
constitueix un Cuartel general a les ordres
Africa,

a

era

immediates de l'Alt Comisari ï General

en

esmentat, per mitjà de R. D. de 21
del propi setembre 1923 (Gaceta del dia 23).
Cap

DESPATX D'EXPEDIENTS.—La

R. O. circular
del 17 setembre 1923 (Gaceta del dia 18)
ordena als Centre Ministerials que dintre
de quinze dies facin una relació de tots els
assumptes entrats en l'últim quinquenni que
estiguin sense resoldre, amb indicació, de
les

la demora.

causes

una

SEIWR

MIGUEL PRIMO

DE

SUSPENSIÓ

DE

SUBHASTES.—Per R.

O. de 17

de setem,bre de 1923 (Gaceta del dia
18) se
suspenen totes les subhastes anunciades a
la Gaceta, que havien de celebrar-se el dia
29 setembre, quines subhastes es detallen

dita disposlic'ió.

en

FUNCIONARIS PÚBLICS.—Per mitjà de Reial
Ordre de 17 de setembre 1923 (Gaceta del
dia 18) se dóna un nou règim als funcio
naris públics, fundant-se en que no s'ha

prestat acatament als preceptes de la Llei
Estatutària de 22 de juliol 1918, Reglament
de 7 d setembre del propi any i Rs. Os. de
17 d'octubre i 26 octubre del mateix.
Per aquest motiu es mana que els fun
cionaris prestaran els serveis en la planti

qual oficina pertanyin, tots els dies
de treball, sense interrupció, de 9 del matí
a 2 de la tarda, passant el
Cap de la Secció
lla a la

a1

lde la

Dependencia, tols

els

dies

a

un

llista amb la firma dels
quart
empleats. La falta d'assistència sense jus
tificació, serà corregida la primera vegada
amb suspenció d'empleu i sou per un •mes,
de deu,

la

segona

vegada
servei.

una

vegada

amb

un

per

any i la tercera

separació definitiva del
mateixes penalitats incurri

la

En les

els Caps de dependència que consentin
la falta, venint obligats, rdemés, a tornar al

allistar els majors de 23
anys, de reconeguda moralitat, i que exer
ceixin professió u ofici.

nyoles, poguent-se

Els somatents s'organitzaran per regions
aplicant-se l'organització del So
maten de Catalunya. Els individus del so

militars,
matent

seran força armada
quan hi hagi
estat de guerra o signin requerits els seus
serveis per les Autoritats, i sempre que
(persegueixin malffactors.

SEPARATISME.—Fundant-se en que un dels
mals que exigeix més urgent i sever remei,
és el *sentiment de propaganda i actuació
separatista que ve fent-se per una minoria
,audacia que ofèn el sentiment de la
d'espanyols, diu el Directori Mili
tar que és precís pendre mides i sancions
contra dita cosa, tant més quan ha resolt
amb

majoria

el Directori proposar ,en breu termini dispo
sicions que robusteixin les regions.
Per
aquestes consideracions se• publica el Reial
Decret de 18 de setembre 1923 (Gaceta del
dia 19), el qual va íntegre a continuació.

SESTOR : De los males patrios que mas
demandan urgente y severo remedio es el
sentimiento, propaganda y actuación sepa
ratista que viene haciéndose por audaces
minorías, que no por serlo quitan gravedad
al dafío y que precisamente por serlo ofen
den el sentimiento de la mayoría de los
espafioles, especialmente de los que viven
en las regiones donde tan grave mal se ha
manif est ado.
El presidente del Directorio. Militar, que
se honra dirigiéndose a V. M., y de acuer
do con él, somete a la resolución de V. M.
medidas y sanciones que tienden a evitar
el dafío apuntado, con tanta mas .autoridad
y convicción cuanto que resuelto a propo
ner a V. M. en breve
plazo disposiciones
que definan y robustezcan las regiones y su
desenvolvimiento administrativo y aún su
fisonornía espiritual, ha ,de purgarlas antes
del virus que representan la menor confu
sión, el mas pecruefio equívoco en sentimien
tos en que no cabe admitirlos y que ningún
pueblo ni Estado conscientes de su segu
ridad y dianidad admiten ni toleran.
Madrid, 18 de septiembre de 1923.

REAL DECRETO

ran

Tresor els

havers

del

funcionari que

ha

gués faltat.

do con éste.

Se declaren •cessants

a

tots els

empleats

que per viciosa costum no assistien habi
tualment a l'oficina. Els Caps dels Cen
tres Oficials formaran les relacions des

empleats

que

a un

en

aquesta

al Directori Militar.
les

suprimeixen

cionaris

incorregut

han

sanció, enviant-les
Se

centre

agregacions

dels fun

distint del de la seva

plantilla.
No

es

permet

l'entrada de ning-ú

a

les

oficines de l'Estat.
Cada departament establirà un servei de
reclamacions i informacions. De tota recla
mació se'n donarà :compte al Cap d'Ofi
cina, que esiclarirà
qUè hi hagi, i si
troba responsabilitat ho comunicarà al Di

recto,ri. Aquest té facultat .d'inspeccionar
"
les oficines quan ho cregui oportú.
Queda probibit tot nou nomenament i
es faci. El servei de les
que vaquin quedarà encomanat als
funcionaris de la mateixa oficina.

s'invalidarà el que

places

SOMATENT ESPANYOL.—Per R. D. de 17 se
(Gaceta del dia 18) s'institueix

tembre 1923

el Somatent

A propuesta del Jefe del •Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar, y de acuer

en

totes les

províncies

espa

en
decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Seran juzgados por los Tri
bunales militares, a partir de la fecha de
este Decreto, los delitos contra la seg-uridad
y unidad de la Patria y cuanto tienda a
disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su
concepto, ya sea por medio de la palabra

Vengo

por escrito, ya por la imprenta o cual
quier medio mecanico o grafico de publi
cidad y difusióu, o por cualquiera clase de
o

a.ctos o manifestaciorfes.
No se podra, izar ni ostentar otra bande
nacional en buques, edificlos,
ra que la
sean del Estado, de la provincia o Munici
pio, ni en lugar alguno, sin mas ,excepción
que las embajadas, Consulados, Hospitales
o
Escuelas u otros Centros pertenecientes
a naciones extranjeras.
Artículo 2.0 Las infracciones que• contra
lo dispuesto en este Decreto-lev se icometan
se castigaran del modo siguiente:
Ostentación de bandera que no sea la
nacional : seis meses de arresto y multa de
500 a 5,000 pesetas para el portador de ella
o para el duefio de la finca, barco, etc.
Delitos por la palabra oral o escrita:
prisión correccional de seis meses y un
día a un aflo y rnulta de 500 a 5,000 pe
setas.
La difusión de ideas separatistas por me
dio de la ensefianza, o la predicación de
doctrinas, unas• y otras de las expresadas

REVISTA

14
el ,artículo

en

uno a

dos

1.0,

prisión

correocional de

afios.

Pandillaje, manifestadiones públicas o
privadas referentes a estos delitosi : tres
afíos de prisión y multa de 1,000 a 10,000
pesetas.
Alzamiento de partidas armadas: prisión
mayor de seis a doce allos el Jefe, y de
tres •a seis de correccional a los que le si
gan formando partida o partidas, si el he
eho no constituyera otro delito mas grave.
Resistencia a la fuerza pública en concep
to de partida: pena de muerte al Jefe, y
de seis a doce aflos de prisión mayor para
todos los que formen la partida o partidas.
Con las mismas penas sefialadas .ante
riormente se castigaràn los delitos frustra
dos y las conspiraciones para cometerlos.
Las sefieras, pendones o banderas tradi
cionales e históricas de significación patria
en cualquiera de sus períodos, ‹rue guardan
con amoroso orgullo Ayun'amientos u otras
Corporaciones, 1.as del Instituto de Somate
nes, Gremios, Asociaciones y otras crue no
tengan ni se les dé significación antipatrió
tica, podràn ser ostentadas en ocasiones y
lugares ad'ecuados sin incurrr en penalidad

DE

VIDA

LA

MUNICIPAL

dran sollicitar i obtenir el pas a la reserva
amb el sou de General mentre hagin estat
dos anys en el càrrec.
Amb això es deroga

procedència

e; sou de

nera

aptituds, i elegeixin l'instant del seu
voluntari apartament, sense la limitació
d'una disminució en els seus havers.

vigència

l'empleu immediat inferior. El R.
D. s'inspira en la necessitat de deixar que
els interessats jutgin per ells mateixos les
•seves

SOTS-SECRETARI

D'HISENDA.—Per R.

O.

earrega.

(Gaceta del dia 22) s'en
major del Ministeri que
encarregat del despatx dels as

continuiï

sumptes que corrien

càrrec de la supri

a

mida sots-secretaria.

LA

LLEI

D'ADMINISTRACIó

I

seterebre
deroga el de

D. de 18 de

COIVIPTABILITAT.—PerR.
de 1923 (Gaceta del dia 19)

se

de 16
restableix
15 d'abril de 1923 i se
Govern
autoritzar
al
d'agost de 1921, que va
l'observancia de les dis
per a suspendre
posicions contingudes en el Capítol 5.è de
de
la Llei d'Administració i Comptablitat
de
contractació
sobre
la Hisenda Pública,
i
de
Guerra
Marina,
quan
i
obres
serveis
La
i urgent.
caràcter

peremptori
tinguin
suspensió de dita Llei serà acoi-dada
R. D., previ assessorament del Directori

per

litar.

et

1919,
autoritzacions

a vaixells de
quals tenien con

certats contractes de fietament.
Per a

no

deixar

sense

efecte d'una ma

radical i

absoluta dits drets creats,
eosa que irrogaria notables
perjudicis, dis
posa el Directori, per R. O. de 27 de setem
bre (Gaceta del dia 28), que quedi en sus
pens la. R. O. del dia 25, fins que acabi la
de

la

Llei de

Subsistències de 11

A •la

vegada es nomena
comissió tècnica que tingui per
objecte
revisar, icancellar •en son cas, I senyalar les
responsabilitats a què hi hagués lloc res
pecte de totes les autoritzacions concedides
una

per cabotatge nacional a barcos de proce
dènela estrangera des de
1919, elevant al
Govern un estudi complet i
a
orgànic
per

SUPRESSIÓ

DE

VEHICLES

MINISTERIALS.

—

ceta del dia
de vuit dies

DE

de

21 de setembre 1923
a l'Ofiedal

R. O. Circular del 21 de setembre 1923

SUSPENSIÓ

estrangera,

de novembre 1919.

dia
El expresarse o escribir en idiomas
lectos, las canciones, b.ailes, costumbres
trajes regionales no son objeto de prohibi
ción alguna; pero en los actos oficiales de
caràcter nacional: o internacional no podrà
de .auto
usarse por las personas investidas
ridad otro idioma que el castellano, que es
el oficial del Estado espaflol, sin que esta
interna de las
prohibición .alcance a la vida
local o regional,
Corporaciones de caracterIlevar
en castella
obligadas, no •obstante, ade
libros oficiales
registros, .actas,
no los
comu
aun en los casos de aue los avisos y

ALFONSO

s'havien concedit nombroses
per a fer cabotatge nacional

la Llei de bases per a le, reorganització de
l'exèrcit, de 29 de juny de 1918, que sols con
cedia als Generals que passin a la reserva

alguna.

nicaciones no dirigidas a Autoridades se
regional.
hayan redactado en leng-ua ocho
de septiem
Dado en Palacio a diez y
bre de mil novecientos veintitrés.

Subsistències, de 11 de novembre de

enviï

La

(Ga

ordena que en el termini
cada departament ministerial
la Presidència del Direotori una re

a

22)

lació detallada dels automòbils i vehicles de
totes •classes que tinguin, i, demés, aquells
que

ésser de l'Estat s'utilitzin mit
el pagament de lloguers.

sense

jançant

TRIBUNAL

DEL

tembre de 1923

JURAT.—Per R. D. de 21

(Gaceta

el funcionament

del dia

22)

se

se

suspèn

Tribunal del Jurat,
creat per la Llei de 20 abril: 1888, fundant
se en que no ha acreditat la
independència
de Padministració de justícia, essent fre
qüent el cas d'exterioriazar-se, amb escàn
del

dol públic, la coacció sobre els seus ,compo
nents, a part de no ésser econòmica la ins
titució.

MINISTERI D'HISENDA. —Per R. O. de 20 de
(Gaceta del dia 23) se su

setembre de 1923

que passin •a dependir d'un sol Centre Di
rectu de l'Administració Central, tots els
assumptes que avui dia se troben escam
pats en diferents •departaments ministerials
i que

es refereixin directament
comercial: i pesca marítima.

a

navegació

CADUCITAT DE COMISSIONS, AGREGACIONS I LLI
CÈNCIES.—Per R. D. de 26 de setembre 1923
(Gaceta del dia 27) se declaren caducades
totes les eoncedides els funcionaris
dents del Ministeri de
amb les excepcions que

Instruoció
en

dit R. D.

depen
Pública,
se con

signen.
SUPRESSIÓ

DEL CONSELL DE PROPIETAT INDUS
COMERCIAL.—Per R. D. •del dia 27 de
setembre de 1923 se suprimeix el Consell de
Propietat Industrial i Comercial creat per
R. D. de 7 de desembre de 1916,
que coope
rava a la tasca del Ministeri del
Treball.
Les seves funcions consultatives seran des
empenyades per l'Institut del Comerç i la
• Indústria.
TRIAL I

primeix

el Centre Tècnic creat a1 Ministeri
d'Hisenda per R. O. de 4 d'octubre de 1922.

(Ga
23) disposa que els sub-caps del
la Riquesa rústica o urbana,

—La R. O. del 22 de setembre de 1923

ceta del dia
Catastre de

vocals del Tribunal gover
natiu del Ministeri d'Hisenda en els assump
tes de les seves oficines.
formin

part

com

NOTARIAT.—Per R. O. de 27 de setembre
de 1923 (Gaceta del dia 30) queda suspesa la

possibilitat
vor

d'ausentar-se

dels Notaris

•en

consignada

l'article 114 del

glament orgànic, exceptuant
ma urgència i gravetat.

casos

a

seu

fa
Re

d'extre

OPOSICIONS A METGES DE L'ARMADA.—Per
O. de Marina de 28 de setembre de 1923
(Gaceta del dia 29) se convoquen oposicions

R
SUSPENSIó

DE

GARANTIES.—Se suspenen les

garanties contingudes en els articles 4, 5, 6,
9 i 13 en els tres primers paràgrafs de la
Constitució espanyola; i se confirma l'Estat
de Guerra declarat pels Capitans Generals
de les Regions i de Balears i Canàries, ees
sant en les seves funcions els Governadors
Civils

de

totes

les

províncies

i

ocupant

càrrecs els Governadors Militars.
Circular del Directori de 15 de setembre

aquests

de 1923.

(Gaceta

del dia

17.)

19)

se

disposa que les funcions que

dels quals s'adquireixen condicions
per ésser ascendit a General.

d'aptitud

NOVA CREACIÓ r.pE LA SOTS-SECRETARIA DE Go VERNACIó.—Per RR. DD. de 22 de setembre
de 1923 (Gaceta del dia 23) se torna a crear
la Sots-Secretaria del Ministeri de la Gover
i es nomena Sots-Secretari al General
de Divisió 1Don Severià Martínez Anido.

com

a President del Tribunal governatiu tenia el
Sots-Secretari d'Hisenda, s'exerciran en en
davant pel Director general o Cap superior

d'Administració més antic del Ministeri.

per a vint-i-cinc places de Tinents Metges
de l'Armada, amb• arreglo al Reglament del
dia 22 de desembre• de 1922 i modificacions

introduïdes per la R. O. del dia 25

d'agost

darrer.

nació,

TRIBUNAL GOVERNATIU D'HISENDA.—Per. R.
O. de 18 de setembre de 1923 (Gaceta del
dia

ASC.ENS A GENERAL.—Per R. D. de 22 de se
tembre 1923 (Gaceta del dia 23) s'augmenta
el nombre de destins en el desempenyament

PENSIONS.—E1 R. D. de 28 de setembre 1923
del dia 30) disposa que quedin com
presos dintre dels preceptes de la base 10 de
la Llei de 29 de juny de 1918, en lo referent

(Gaceta

a.

la pensió, els caps, oficials i individus de
morts en poder dels moros durant• el

tropa
SUBSISTÈNCIES PÚBLIQUES.—La R. O. de 25
de setembre de 1923, dictada ,a [instància de

Navegació lliu
espanyola, disposava que els vaixells de
procedència estrangera, •abanderats d'Espa
nya, no poden fer més navegació de cabo
la

Federació d'Armadors de

re

captiveri

d'Aydir.

CAMINS VEÏNALS.—Per R. O. de Foment de 29
de setembre de 1923 (Gaceta del dia 30) se
donen (determinades disposicions sobre cons
truoció de ,carains veïnals.

tatge.
PAS A LA RESERVA DE GENERALS.—Per R. D.
de 19 de setembre de 1923 (Gaceta del dia 21)
se

disposa

que e15 Generals de l'exercit po

Malgrat això, molts vaixells es trobaven
d'aquest dret de navegació, •a con
seqüènca de que, a l'ampar de la Llei de
fent ús

AJUNTAMENTS.—ijDrill el Directori Militar en
l'exposició del R. D. de 30 de setembre de
1923 (Gaceta del dia 1." d'octubre) que hi

DE
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en
han pocs anhels tan intensament sentits
commo
la
l'ànima popular despertada per
ció del da 13 de setembre, com el de veure

substituïts

a

les

Conporacions Municipals,

els

homes de la política partidista i caciquil que,
la
amb poca eficàcia i escrúpol, entorpien
vida administrativa. Això justifica la disso
lució dels Ajuntaments, i per tal motiu se

publica

el R. D. que, donada la seva

tància,

va a

continuació

impor

al Directori un pla orgànic de
l'Administració •central, i dintre de dos me
sos un altre sobre organització i administra
sotmetran

ció regional i provincial,
culats i xifrats.

íntegre.

Municipal vigente y acto seguido a elegir
.a los artículos 64, 65
por sorteo con arreglo
con
y 68, los nuevos Vocales .asociados que
han de constituir la Junta

Ayuntamiento

municipal, admitiendo

excusas

y

en

que la

cal

partir del Decret, s'amortitzarà la quar
part de les vacants que ocurrin.
La Gaceta, al donar compte ,de vacants,

les classificarà com de

Corporación

in

curriera.
Artículo 4.° Los nuevos Ayuntamientos
levantaran acta el mismo día en que se cons
tituyan de la total situación del Ayunta
miento anterior.
Se entendera subsistente la ley Municipal
en cuanto no se oponga a los preceptos de
este Decreto.
Artículo 5.0 En casos que se consideren
convenientes nodra, nombrarse por el Go
bierno los Alcaldes de las poblaciones de
mas de cien mil ha,bitantes.
Dado en Palacio •a treinta de Septiembre
de mil novecientos veintitrés.
TRANSFERÈNCIES.—La Llei d'Adminstració i
Comptabilitat de la Hisenda Pública, de 1.er
de juliol de 1911, prohibeix efectuar trans
ferències de crèdits entre capítols, articles i
conceptes dels Pressupostos de l'Estat.
Les circumstancies actuals •exigeixen
i per això el R. D. de 30 de
mo

•les

realitzin.

es

que

segona i ter_
amortitzacions

primera,

d'ascens, inserint

Icera

SUSPENS I ó D' OPO SICIONS. —La

R.

O. de 1.8r

d'octubre de 1923 (Gacetal del dia 2) deixa
en suspens totes les oposicions i concursos
nous nomenaments de
de l'Estat.

a

per

personal

a

les

dependències

del servei ho exigeixen
imprescindible, les Autoritats
faran les degudes propostes

corresponents
al Directori, raonant-les.

deixa

(GlAceta

del. dia 2

d'octubre)

Suspens la prohibició continguda
en el
penúltim paràgraf de Particle 41 de
la Llei esmentada. A aquest fi, Pencarre
gat del Ministeri proposarà la transferència
al Cap del Govern, i aquest a la sanció reial,
sempre que es tracti de crèdits que no re
bassin 1.a xifra total consignada per a des
peses

en

en

el

Pressupost ministerial correspo

bent.

PLA ORGÀNIC D'ArivriNisTració.—E1 R. D. de
1." d'octubre de 1923
(Gaceta del dia 2) diu

societats que el tinguin el perdran, si no
donen compliment als deures que els imposa
el R. D. abans esmentat.
JUSTÍCIA MUNICIPAL. —E1 R. D. de 6 octubre
de 1923 (Gacekt del dia 7) declara en suspens
els articles 2 al 7 de la Llei de Justícia mu
de 5 d'agost de 1907, dient que es
tindran per no fetes les propostes de nome
naments de Jutges i Fiscals municipals, no
fent-se cap nomenament d'aquests fins que

nicipal

s'estableixin les

de

a

la

REVENDA

BITLLETS.—Per •estimar insufi
se modifica el que s'havia
concedit per R. O. de 6 octubre, a fi de
subhastar la ,concessió •exclusiva de la re
DE

termini,

venda de bitllets d'espectacles. La. R. O. •en
això s'acorda, és del 8 d'octubre 1923

1D. de 2 d'octu
Junta Inspectora del

del dia

9).

R.

1923, crea una
personal judicial, composta de tres Magis
trats del Suprem i un Secretari, amb cate
goria de Magistrat, sense vot, la quai revi
bre

respecte

noves normes

matèria.

que

VOLUNTARIAT.—E1 R. D. de 6 ,d'octubre 1923
del dia 7) deroga el de 28 de març

(Gaceta

del mateix

any, que

va

reformar el volun

sarà

tariat per Africa, i restableix els preceptes
de la Llei de Reclutament sobre Padmissió

els

de voluntaris.

tots els procediments incoats durant
cinc anys darrers contra jutges i ma
gistrarts. Les actuacions seran secretes.
Se'ls remetrà, als individus de dita Jun
tots els expedients indicats.
Els falls de la Junta són executius i sense

ta,

Junta

limitació de cap
consciència. Se 11
dóna el termini de dos mesos ,per a realitzar
la seva tasca.
La

recurs.

altra classe que

no

la

té

seva

ASSESSORIA DE LA DIRECCIÓ GENERAL D' ORDRE

PÚBLIC.—E1 R. D. de 2 d'octubre de 1923 (Ga
ceta del dia 3) suprimeix l'Assessoria indi
cada i declara cessants als

L' ARMADA.—E1 R.

MILITAR DE

SERVEI

assessors.

D.

de

3 octubre 1923 (Gaceta del dia 12) aprova
unes noves instruccions per a l'aplicació del
,defectes físics que
quadre dle malalties
són causa d'inutilitat per al servei del per
anexe a a Llei de reclu

sonal de marineria

tament i reemplaç de la mateixa de 19 de
novembre 1915.

MESTRES NACIONALS.—E1 R. 113,. de 6 d'octu
del dia
disposa que

bre de 1923

(Gaceta

10)

continuïn els exercicis

d'oposicions per a in
gressar al Magisteri, començats el dia 28 de
setembre, fent la indicació de que el Tri
bunal se produeixi en termes d'indubtable
aus',eritat dintre de l'exercici
de la seva
funció.
S USPKNS Ió
PALS.—Una

I

SEPARACIÓ

ordre de la

D'EMPLEATS

Ministeri ,de la •Governació, inserida en el
O. de Ja província de Barcelona del dia

B.

12 •d'octubre; estatueix el següent:

parcialidad

«A fin de evitar injusticias,
en
pudieran incurrir Ayuntamientos últi
mamente constituídos, debera V. S. preve
nirles que habran de abstenerse de adoptar
acuerdos sobre .separación de los funciona
rios municipales sin cumplir todos los re
quisitos lega,es, debiendo V. S. suspender
todo acuerdo referente a dichos empleados
que

pudiera, adoptarse, obligando a que sean
repuestos los s'éparados y aún los suspensos
hasta que V. S. decida lo procedente con
que

nització de la Intendència militar, supri
mint les •tres ,fabriques militars de farines i

vista de los antecedentes que los
le remitan.»

deixant

a

MUNICI

Sots-secretaria del

INTENDÈNCIA MILITAR.—El R. D. de 3 octu
bre 1923 (Gaceta del dia 4) reforma l'orga

Municipios

la Intendència el relartiu a Parcs

materials, columnes de trans
vestuaris,
ports,
menatges de mobilització i

SUPLEMENT

de campanya i

aliments que

no

siguin

d'ús comú del

país.

bre 1923

partir

de

MENSUAL. —Per

(Gaceta del dia
la revista

de

9)

R. D. de 8 octu
se

disposa

novembre

que a

pròxim,

un supl:ement d'haver de 25 pes
setes mensuals, amb càrrec al capítol. «Cuer
pos Armados» del Pressupost •de la Guerra,

disfrutin

dificar serveis

setembre de 1923

tància que aquest tractament tenia, donant
lloc a que el R. D. de 4 d'octubre 1923 (Ga
ceta del dia 5) disposi que dit títol sols po
drà donar-se en virtut d'una llei i que les

(Gaceta
JUNTA INSPECTOIÍA.—E1

Oficial, ha desvirtuat la impor

Corporació

cent el

Si les necessitats
d'una manera

oposiciones

a nue
por veinticuatro horas y procediendo
vo sorteo, transcurrido este plazo, para cu
brir las vacantes ,de quienes se erricusaren
fundadarnente. El mismo procedinriento se
seguira para cubrir cualquier vacante que
en lo sucesivo pudiera producirse.
Artículo 3.° Los Secretarios de los Ayun
tamientos cuidaran del cumplimiento estric
to de las prescripciones de este Decreto y
seran personalmente
responsables de su
transgresión y de los acuerdos oficiales de
los Ayuntamientos, cuando no conste_ por
escrito que llarnaron la atención por las in

fracciones legales

perfectament

A

A propuesta del Presidente del 1Directo
rio IVtilitar y de acuerdo con el mismo,
Vengo en decret.ar lo siguiente :
Articulo 1.0 Desde el dia de la publica
ción de este Decreto cesaran en Isus funcio
nes, finalizando su cometido, todos los con
de la Nación,
cejales de los Ayuntamientos
instantaneamente
que seran reemplazados
asociados del mismo Ayun
por los Vocales
tamiento, quieries sustatuira,n a los conceja
les el mismo día, bajo la presidencia e in
tervención de la Autoridad militar. El Al
calde en cada Ayuntamiento serà elegido
en votación secreta entre los Vocales aso
ciados posesionados de los cargos de conce
jales, que ostenten título profesional o ejer
zan industria técnica o privilegiada, y en
Los
su defecto, los mayores contribuyentes.
demas cargos concejiles se nombrara,n inme
diatamente, también por elección, entre to
dos los dema,s Vocales .asociados.
Artículo 2.° En la sesión a que se refiere
el artículo anterior, los Ayuntamientos así
cónstituídos procederan a designar las Sec
ciones que determina el artículo 66 de la ley
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que els serveis administratius estan desor
ganitzats, per la qual cosa correspon la re
ducció de plantilles, .a quin fi s'encarrega
que dintre d'un mes els caps •del Ministeri

ta

el

VIDA

LA

PROPIETAT.—La R. O.
de 3 d'octubre 1923 (Gaceta del dia 4) orde
REGISTRADORS

na

que

LA

de la Propietat que si
oficina durant les sis hores
refereix l'article 281 de la Llei Hi

Registradors

als

guin
a

DE

a

la

es

seva

no poguent dits funcionaris ab
sentar-se de la localitat més que en els tres
casos a que es refereix l'article 297 de la

potecària,

mateixa llei.
CORPORACIONS OFICIALS.—L' excessiu nombre
d'entitats que fundant-se en el R. D. de 9
de desembre de

1921 ha obtingut el títol de

percebint la ració de pa, els Sub-oficials
sergents d'Infanteria, Cavalleria, Artille
ria, Enginyers, Intendència, Sanitat Militar
i Brigades obreres i telegràfiques de PEstat
Major, tant de la Península com de Balears,
no

i

Canàries i Africa.
MÉS SOBRE INSPECCIó DEL PERSONAL JUDICIAL.
—E1 R. D. de la Presidència del Directori
de 9 Id'octubre de 1923 (Gaceta del dia 10),
disposa que les facultats de la Junta Inspec
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tora creada per R.

completes

,com,

nar, revisar i

D. del dia 2

seran

tan

sígui necessari, per a exami
fallar els procediments de to

tes classes que s'hagin tramitat durant els
cinc anys darrers, per exigir responsabili
tats als Jutges, Magistrats i Ministeri Fiscal.
Se citarà a l'inculpat per a oir-lo de paraula
per escrit, poguent comparèixer personal
ment o per mitjà d'un
company de carrera;
si no se presenta, seguirà el procediment
o

sense

tornar-lo a citar.

Cas de que l'inculpat recusi a algun dels
de la Junta, el Directori Mili
tar resoldrà sense recurs.
Els acords de la Junta s'adoptaran
per
majoria, no essent rpossible abstenir-se de
votar. A l'acte de la Junta no
s'expressarà
com ha votat cada vocal ni
s dirà si
és
unanimitat

per majoria. L'acord se
rà sumari i concís. Els vocals de la Junta
inspectora nor tenen responsabilitat pels seus

per

o

acords, sempre que

s'hagrin

ajustat

al R. D.

del dia 2 d'octubre.

OPOSICIONS.—E1 R. 113,. del dia 9 d'octubre
1923 (Gc,.ceta del 10) deixa en
suspens els
expedients del Ministeri d'Instrucció Públi
de

que estiguin en tràmit d'anunci de noves
oposicions; els d'oposicions que es trobin
ca

termini de presentació d'instàncies
; i
aquells en que no s'hagi publicat l'anunci
pel començament dels exercicis. Els exer
cicis de les demés oposicions
començades
continuaran fins els seu terme
normal, no
menant-se els opositors que el Tribunal
pro
posi. Si les vacants que succeeixin corres
en

ponen al torn de concurs, sols

ciar-se

les que

deguin

ésser

podran anun
proveïdes per

trasllat.

INCOMPATIBILITATS.—Diu

el

Directori que
per a la moral,
les funcions mi
nisterials amb les de Direcció o assessoria
de grans empreses de Serveis
públics o con
tractistes de l'Estat. Per
aquest motiu pu
blca el R. D. de 12 d'octubre 1923
(Gaceta
de'. dia 13) en el qual se
els

sigut motiu d'escàndol
que visquessin maridades
ha

disposa que
que
hagin sigut Ministres de la Corona,
Presidents de les Cambres, Consellers d'Es
tat o del Directori Militar, no
podran per
tànyer a Con.Sells d'Adwninistració d'entitats
siguin

o

que tinguin contractes amb l'Estat
venció en els serveis públics, ni
advocats

ser

ni

assessors

nyar cap càrrec retribuït

en

o

inter

tampoc és
ni
rdesempe
aquelles ern

preses.

Els que

hagin

sigut sots-Secretaris o Di
rectors generals o
desempenyin o hagin des
empenyat qualsevol càrrec polític a l'Admi
nistració central o local, encara
que sigui
d'eleoció popular, no podran
pertànyer en
cap dels indicats rconceptes a l'empresa que

tingui

relació

per

la

índole de

ses

opera

cions, amb els serveis propis del departa
ment, centre o corporacó en que desempe
nyessin els seus càrrecs, fins després de
quatre anys d'haver cessat en ells.
f.i)intre dels vuit dies del Decret, cessaran
en

els

seus

càrrecs tots els afectats.

No seran inscrites en el

Registre Mercan
til-les escriptures de iconstitució de societats
en que no consti
que no formen part d'ella
cap de les persones declarades

incompati

bles.

VIDA

les persones compreses

i segon del Decret.
infracció del Decret se castigarà amb

La
una

MUNICIPAL

multa die 1.000

a

25.000 pessetes, de la

que són responsables solidàriament les so
cietats i les persones incompatibles.
Els centres Mlnisterfals seran els inspec
tors

d'aquest
tinguin

Decret i promouran expedient
notícia de la seva infracció.

així que
La ideterminació de

quines són les socie
què
refereix, en cas de
dubte, se resoldrà per R. 0., previ informe
el Decret

a

se

del Ministeri d'Estat.

COMPTES MUNICIPALS.—CONTRACTACIó.— SUB
SISTENCIES.—E1 B. O. de Barcelana, corres
ponent al dia 12 d'octubre, publica les se

güents instruccions

del

Sots-Secretari del
Ministeri de la Governació:
•

«Primera. Todas las Corporaciones mu
nicipales ya constituídas en ,debida forma y
con arreglo al Real Decreto de 30 de sep
tiembre próximo pasado, formalizaran en el
plazo maximo de un mes las cuentas que
estén pendientes de rendición, correspon
dientes al último ejercicio económico, y las
del primer semestre del ejercicio actual; y
medida que

a

se

vayan

constituyendo

los

Municipios que aun estan por normalizar,
cumpliran igualmente esta prescripción, cu
ya plazo de cumplimiento empezara a regir
desde el día siguiente de su constitución,

sometiendo las indicadas cuentas al examen
de este Gobierno, y en el caso de no
ajus
tarse aquéllas a las disposiciones vigentes

de Contabilidad, se exigiran las responsa
bilidades a que hubiere lugar.
Segunda. Los Ayuntamientos deberan
,cumplir estrictamente todos los preceptos
contenidos en la Real Orden de 23 de diciem
bre de 1902, que se refiere a gastos munici
pales y distribución mensual de fondos, en
la Instrucción para la contratación de ser
vicios municipales y provinciales de 24 de
Enero de 1905, modificada por Real Decre
to de 22 de mayo del presente afio, así como
la Real orden de 28 de Enero de 1903, res
pecto a la administración y cumplimiento
de los servicios municipales; y
Tercera. Se reputaran servicios inexcu
sables y de nreferentísima atención todos
los que
se refieren a alumbrado,
aguas,
asistencia médica y farmacéutica, higiene y
abastecimiento de pan y demas artículos de
debiendo
primera necesidad,
imponerse
como obligatoria, referente a higiene, la va
cunación y revacunación, adoptandose las
indispensables medidas para extinguir cual
quier foco de infección, origen de enferme
dades endémicas.
En materia de subsistencias indispensa
bles, no se debe ,consentir ganancia líquida
superior al catorce por ciento anual, que se
reconocera después de satisfechos todos los

gastos,

computandose

cinco por ciento

en

la forma

siguente

:

interés del capital
inrvertido, un seis por ciento de dirección y
administración y beneficia industrial y un
tres por ciento de imprevistos, ganancia le
gítima que intensivamente clebera ser reco
nocida.
Tocanto a los artículos de absoluta pri
mera necesidad, se
adoptaran los medios
conducentes para impedir que sin estar con
venientemente abastecidas las poblaciones,
salgan de ellas dichos indispensables artícu
como

los.»

una altra circul:ar (B. O. del dia
termini per a presentar els comptes
relativament als Ajuntaments de la provín

Segons

17)
ca

el

acaba el dia 12

d'aquest

SUBGOVERNADORS.—La
id'octubre

publica

el

mes.

Gaceta

següent

del dia

21

Important

dores civiles de las provincias,

se

Jefe o

designarà

Capitan
Ejército, que
a aquellos de las deficiencias
funciona
les de los Ayuntamientos que
constituyan el
partido judicial correspondiente, propo
un

informara.

niendo los remedios adecuados e
do en los pueblos las corrientes de una nue

impulsan

vida ciudadana.
Artículo 2.° Estos funcionarios tendran
facultades delegadas de los
Gobernadores,
a los que someteran la resolución de sus ini
ciativas y elevaran sus informes.
Artículo 3.° Deberan conocer e
intervenir,
sin presión ni merma de sus
prestigios
facurtades, el funcionamiento de las Corpo
rarciones muniéipales, mas hien orientando
las y ayudandolas a desenvolver su vida con
el apoyo de la autoridad, que cohibiéndolas
en sus iniciativas. La
capacidad y espíritu
de cada Ayuntatrniento dara la discreta
medida de la intervención de los
Delega
va

dos gubernativos.
Artículo 4.° Se abstendran en absoluto de

preferencias

políticas, conceptuando a cada
ciudadano por el valor de su moral y ca
pacidad, estimulandoles a la mas desintere
sada cooperación patriòtica.
Artíéulo 5.° Seran misiones especiales de
estos -Delegados estimular la organización
de Somatenes locales y de grupos infantiles
de exploradores; la de Asociaciones de edu
cación física, con la cooperación de los
Maestros y Médicos; la de crear organiza
cones ciudadanas de ambos sexos «pro cul
tura», que permitan desterrar o disminuir
el analfabetismo ; la de organizar sencillas
conferencias de educación ciudadana, en
que se predique el respeto a la ley, al Jefe
del Estado y a la Autoridad, la obligación
de contribuir a las cargas públicas, el de
ber• de defender
Pàtria, el de emitir el
voto en conciencia y sin venta ni sumisión,
los deberes familiares, los preceptos de hi
giene, el c'àrifio al arbol, a los pajaros y a
las flores, y, en fin, todo cuanto pueda con
tribuir a ir afinando y fortaleciendo el alma
del ciudadano. Para esta misión educativa,
el concurso de los Maestros, Sarcerdotes, Mé
dicos y hombres buenos y cultos sera muy
de aprovechar en este momento de contri
ción y

despertar.

Artículo 6.° La vigilancia de todos los
servicios públicos encargados a los Gober
nadores civiles, y la propuesta de mejoras
que se puedan obtener practIcamente, sin mo
dificaciones organicas de caracter general
ni aumento de gastos, sino por la mejor
utilización y rendimiento de los medios lo
cales y provinciales, sera, objeto de prefe
rente atención de los Delegados.
Artículo 7.° Para los efectos de designa
ción de Delegados se tendra en cuenta la
solicitud de los interesados en las clases de
Tenientes coroneles, Comandantes y Capi
tanes de Estado Mayor, Infantería, Caba
Ilería, Artillería e Ingenieros, asignandose
por categorías en relación con el numero
de habitantes de la cabeza de partido judi
cial, según reglas que se dictaran de Real
orden. Los nombramientos ide Delegados
sera.n por un afio, durante el que figuraran
como
disponibles, cobrando la diferencia
ha,sta Su sueldo en activo, así como las in
demnizaciones que originen sus viajes ofi
ciales, que se satisfaran por el partido ju
dicial, a prorrateo, entre los Municipios. El
viaje de incorporación a sus puestos- sera
por cuenta del Estado. A su vez, el pueblo
cabeza de partido judiòial estara obligado
a proporcionarles casa, vivienda-oficina, o
en su defecto una gratificación mensual de
75, 100 o 154 pesetas, según el empleo del
Delegado. En concepto de gasto de mate
rial y personal de oficina y franqueo per
cibiran cien pesetas mensuales, también a
prorratear entre los pueblos del partido JU
dicial.
Artículo 8.° Los Ministerios de .1a Guerra
y Gobernación, de común acuerdo, organi
zaran este servicio y procederan a los nom
bramientos con entera libertad de elección,
dentro de las normas generales fijadas.»

Reial Decret:

Quan una empresa prengui part en una
subhasta rd'un servei públic, acreditarà
per
certificat del

LA

de l'empresa cap de
pels articles primer

tats

components

DE

seu

Director que

no

forma

part

«Artículo

judicial,

1.°

y como

Por cada cabeza de partido
Crelegados de los Goberna

JOSEP M.a

PI

Prof. a l'Escola

I

SUNER.

d'Administracio

DE

REVISTA

JURISPRUDENCIA
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HISENDA

Gaceta del

1922

MARÇ

SENTÈNCIA

(Criminal)

28 d'octubre del mateix any

frases

pronúncia

i

injurioses

calumniadores

contra els seus companys; ja que l'existència
de tal delicte requereix una autoritat ofesa
una persona que no sigui autoritat, i

Les

de la

aprovat

de

la

Corpora

municipal, per lo qual sigui la que
vulgui la valor delictiva de les paraules pro
ferides, la qualificació jurídica de les mateixes
no pot ésser la cle desacatament.
ció

SENTÈNCIA 7

Administr-)

(Cont.

terrenys que facin

els

amb

la llei

pública

a

arreglo

part

la

en

projecte

un

i l'adquisició
d'sxpropiació forçosa,
fa

es

de

glament
bril

de

de

l'impost

1920,

que

drets reals de

20

modificat

a

prima

aquest arbitri extraordinari no deu ésser
aplicat a les societats mútues; perquè les di
i altres

unes

més,

el cas

societats

són

es

de

que es tracta,
la Mútua recurrent era composta de veïns del
en

Municipi que ja indivídua'ment ,aporten ,els
corresponents tributs a la Caixa Munici
pal.
Declara el Suprem, que l'Ajuntament no po
a les societats mútues.

re

d'a

d'un

d'incendis,

companyies

les

a

any

imposició

d'extinció

servei

s'havia de referir

Administr.)

mateix

fixa,

sencials i a

ha sigut

iio

el

ferències •entre

a

(Cont.

d'octubre del

O. que facultà la

conformitat

sanejament interior), segons el

de

R.

sobre

difinitivament

en qual cas pa
garan el 050. El T. S. exigeix tan precises
condicions
(en aquest cas no •es tractava d'u
na exempció conseqüència d'aplicar •la llei de

reforma i

Si• la
arbitri

IMPOSTOS

I

1922

ABRIL

Gaceta del 7

any

que siguin per
això necessàries i si a més es destinen a tal
via

aquest

tan els ofesos com l'ofe,nsor tenien

ARBITRIS

31 d'agost del mateix

adquisicions de

fi

cas

1922

ABRIL

ANY 1922

MUNICIPAL

Ajuntaments tributaran per drets reals amb
el 4 per 100, excepte si són fetes per eixampla

per

el mateix caràcter d'individus

3

Gaceta del

No comet •el delicte de desacatament (Art. 266
del Códi Penal) el regidor que en plena sessió

17

MUNICIPAL

DEL TRII3UNAL SUPREM

REGIDORS

SENTÈNCIA

VIDA

LA

dia estendre l'arbitri

Copiem

en

Considerant:

un

aquest particular.
En •el

de

cas

la

és

sentència

va

iniciar

procediment d'expropiació forçosa, però, més
tard es desistí, arribant-se a una transacció
després d'un plet.
Copiem dos Considerants:

ALCALDE,

TINENTS

SENTÈNCIA 8

D'ALCALDE

ABRIL

1922

I

SÍNDIC

SENTÈNCIA 11

(Criminal)

Gaceta del 29 d'octubre del mateix any

No comet el

d'atemptat a
produeix unes lesions

persona que
calde de les quals va tardar 11 dies a
si

abans

Pagredit

tirar-di

pedra, que
armat d'una destral.
una

El

anava

Suprem

fa

a

l'Al

guarir

amenaçat amb

havia

anant,

a

més,

L'Alcalde no

declaració,

RURAL

malgrat

HISENDA

(Cont.

1922

SENTÈNCIA 18

té facultats

per

any

d'una casa

ordenar

propietari
resolució,

al

a

fi

si

la

de

l'en

ofereix

qúe

creu

pugui

de

oposar-se

a

lesiva.

Omesa aquesta notificació, correspon al pro
el dret a què li siguin abonats els

que l'Alóalde es trobés en l'exercici de les se

pietari

que l'ame
naça i subsegüent agressió va venir quan ja
havia sigut acabada una discussió acalorada

danys i perjudicis, i bé deu reclamar los da
vant dels Tribunals Civils.

ves

funcions. Cal tenir

entre els dos

i que

en

compte

Pamenaça de PAlcalde

no

tenia ja justificació.

Copiem

Púnic Considerant

de

la

Sentència:

ABRIL

Gaceta del 2

que
perill
caure, i l'Ajuntament tampoc pot pendre la
dita mida, si abans no ha notificat la resolució
sorrament

la

aquesta

ABRIL

I

Gaceta del 8 d'octubre del mateix

l'autoritat

delicte.

la

URBANA

POLICIA

Aquesta sentència, que és conforme a la Ju
risprudència sentada, indica la necessitat de
que a 1es ordenances municipals es regulin
els tràmits per a la demolició d'edificis que
amenacin
ruïna, essent un d'ells l'audiència

de

MUNICIPAL

1922

(Cont. Administr.)

setembre

del mateix

any

quioscos per a la venda col.locats a la
pública deuen figurar en el Registre fis
de la contribució urbana, ja que produiexen

Els
via
cal

renda

a

l'Ajuntament;

canvi

en

no

ha

de

pagar contribució el que serveix per a tenir
hi la bàsculla i altre material per a recaptar

l'impost sobre les carns.
L'Ajuntament al.legava

•raó

a

com

en

con

tra, el fet de que es limitava a cobrar un ar
bitri per ocupació de la via pública i que la
concessió del quiosc era de caràcter eventual
i

precària

i

que

el

quiosc

•no

perteneix

a

l'Aj untament.,

del

El Suprem, després d'enumerar en el primer
Considerant les diferentes claSses de béns mu
nicipals, resol, conforme hem dit, declarant,

limitant-la al

pérò,

propietari, ja que així aquesta audiència,
necessari, no farà ilusori el dret
dels Ajuntaments, com podria succeir en altra
un

Considerant:

aquella

exempció

Tribunal Governatiu

en

contra

d'Hisenda.

l'acord
Els

so-;

quioscos produeixen renda i
a més són sostrets al ús públic o a l'apro
fitament •lliure i gratuit de tots els veïns, cir
lars

cas.

Reproduïm

del

destinats

cumstàncies

a

que,

de 29 desembre
o

no

exempció

Vegi's dos

segons l'art.

14

de la

Llei

de 1910, determinen Dexempció
de

Pimpost.

Considerants:

RAVIST A

18

(SENTÈNCIA 7

ABRIL

1922)

«Considerando que las Reales Órdenes im
de primero de Diciembre de 1913
y 23 de Abril de 1917 y los escritos presenta
dos por el Ministerio fiscal y la representación
del Ayuntamiento de esta Corte en concepto
de coadyuvante, al contestar las demandas
formalizadas contra aquéllas, establecen como
hecho fundamental que el arbitrio exigido a
la Antigua Sociedad de Seguros mutuos de
Incendios de Casas de Madrid, incluída por
primera vez en los presupuestos de 1911 y re
petido •en los •de 1912 y 1913 por la Corpora
ción municipal era el autorizado por la Real
orden de 12 de Marzo de 1908; y por ello de
ducen que •la exacción recurrida pudo reali
zarse legalmente,
en virtud
de la concesión
que dicha disposición otorgó; pero como en
las diligencias preparatorias que en 1907 ins
truyó el Municipio para la creación del ar
bitrio consta que lo tramitasen o resolviesen,
Y Por tanto son inadmisibles las alegaciones
•del Fiscal y la representación del coadyuvan
te de no ser viable la petición- de devolución
de las sumas exigidas por no haber reclama
do contra la imposición del tributo, como es
notoriamente improcedente el fundamento de
la Real orden de primero de• Diciembre de
1913, que desestimó la alzada de ,dicha Socie
dad, por éstimar que el arbitrio que •se im
pugna quedó flrme, por haberse declarado
subsistente la Real orden de 12 de Marzo de
1908 por el auto de 5 de Enero de 1909, dic
tado por este Supremo Tribunal, pues para
hacer patente la ineficacia del razonamiento,
basta observar que este fallo recayó en pleito
contencioso interpuesto por la Compafila de
Seguros «La Unión y El Fénix Espafiol», que
por ser a prima fija le comprendía el arbitrio,
circunstancia que no concurre en las mutuas,
como es la recurrente en ,este pleito»,

pugnadas

(SENTÈNCIA 18

ABRIL

LA

MUNICIPAL

VIDA

(SENTÈNCIA 3

1922)

ABRIL

«Considerando que las Reales órdenes del
de la Gobernación, insertas en la
conflrman por sus términos que la
compra h.echa por el• Ayuntamiento fué con

Ministerio
escritura,
venida,

precisamente, para no utilizar, por
las dificultades que ofrecía, el procedimiento
de expropiación.
Considerando que para el goce del beneficio
a•1. tipo de 50
100 que sefiala el .epígrafe
23 de la tarifa del impuesto de Derechos reales
a la adquisición, de terrenos para ensanche
de la vía pública, el artículo 33 del Reglamen
to exige que el proyecto de ensanche esté de
finitivamente aprobado, y que la expropiación
se verifique con
arreglo a la ley de 10 de
Enero de 1879, a la que se refleren y remiten
las demas posteriores, y en la adquisición
de los terrenos de que se trata descritos en
la escritura del 13 de Mayo de 1919, no con
currieron ninguno de dichos requisitos, por
que ni había proyecto deflnitivamente apro
bado, ni el Ayuntamiento ha tratado de justi
ficar la existencia de tal proyecto, ni se ha
seguido la tramitación especial que para las
expropiaciones esta sefialada por la ley de
1879, ni aun suponiendo que se tratara de
expropiación, cabría la bonificación, por la to
talidad de los terrenos adquiridos, como se
pues sólo una pequefia parte de
ellos parece ser la destinada a ensanche y el
beneficio de tarifa, aun en tal supuesto, ten
dría que concretarse a tenor del citado artí
culo 38 a .esa sola parte por razón de su des
tino.»

7p0r

pretende,

(SENTÈNCIA 11

1922)

«Considerando que si bien los artículos 136
y 137 de la ley Municipal autorizan a los Ayun
tamientos para cubrir los gastos de sus pre
supuestos con recargos y arbitrios de varias
clases, entre ellos sobre puestos públicos y
ocupación de la vía pública, y esta facultad
de que gozan no es lo mismo que se ejerza
para la ocupación accidental, pasajera y even
tual de la última o de los demas bienes cla
sificados entre los de uso público, que ejer
cerla para permitir el emplazam!ento de cons
trucciones, edfficios, kioscos o chavolas que
por estar alheridos al suelo ofrecen caracter
de permanancia, y, por lo mismo, necesaria
mente han de tributar por territorial riqueza
urbana, conforme al texto del artículo 18,
apartado a) de la Instrucción de 19 de Ene
ro de 9115, que a ella los sujeta, cualesquiera
que sean los .elementos de que esté integra
da su construcción, los lugares en que se ha
llen emp-lazadas y el uso • a que se destinan.
Considerando que no estan en igual caso
las construcciones levantadas con destino a
establecer y atender en •ellas servicios y ne
cesidades públicas de indole local y colec
tiva que el Ayuntamiento forzosamente ha de
prestar y satisfacer con los medios de toda
clase que tenga a su libre disposición, entre
los que •estan comprendidas aquellas en que
se hallan instaladas la
estación safnitaria y
en la que se guardan los útiles indispensa
bles para la ,exacción del arbitrio sobre las
carnes».

DA

SENTÈNCIA 8

1922)

ABRIL

«Considerando que omitida la notificación al
propietario de las edificaciones derribadas, del
acuerdo del

Ayuntamiento,

litado de demostrar cual
tado

le ha

se

era

imposibi

el verdadero es

de

ellas, y, consiguientemente, si proce
demolición, por lo que,
innegable el
derecho que le asiste al abono de los perjui
cios que se le hayan ocasionado al ejecutarse
la resolución de la Corporación municipal de
Santander, si bien han de instarse con la
oportuna demanda ante los Tribunales ordi
narios, ya que la reparación debida a los
.día la

derechos
de

los

•civiles

lesionados

los

acuerdos

de policía
Tribunales, y
las acciones de índole civil proceden contra
cualquier acto lesivo del derecho de propiedad
urbana

Ayuntamientos

por

en

deben recordarla

materia

estos

aunque la perturbación emane de resoluciones
de caràcter administrativo».

ABRIL•

1922)

«Considerando que afirmado por el Tribunal
como hecho probado que Pablo
Ibafiez Bezares infirió al Alcalde de Bascufia
na la lesión que padeció, en 1
creencia que
iba a ser agredido por éste, toda vez que ha
cía ademan de arrojarle una piedra que había
cogido del suelo, sin que de los mencionados
hechos se deduzca que el recurrente hubiese
dado motivo alguno
justificase la conduc
ta agresiva del Alcalde, es indiscutible que
•el hecho que motivó la formación de esta cau
sa
no
puede ser constitutivo del delito de
atentado, que prevé, y castiga el artículo
264, en relación con el número segundo del

sentenciador,

que

ambos del Código penal, porque aunque
el lesionado se hallara en la posesión y ejer
cicio de las funcionés propias de su cargo,
no puede menos de reconocerse que de ellas
se
despojó a proVocar y amenazar al recu
rrente en la forma que lo hizo, sin motivo
alguno conocido que •lo justificara y como
consecuencia de ellos, que el •procesado,
realizar el hecho que moUvó la formación de
esta causa, se limitó a repeler, no un acto le
gítimo de la Autoridad, síno un verdadero
exceso
impropio del caracter de aquélla, y
que, en su virtud, .el Tribunal sentenciador ha

263,

incurrido en el error de derecho y cometido
la infracción de ley que se ha alegado para
fundamentar el recurso».

RE VISTA

I IMPOSTOS

ARBITRIS
AUTO 18 ABRIL 1922
Gaceta

del

io

Administratiu)

(Cont.

d'octubre

del

mateix

declara

es

que

les resolucions

sobre

o

tals acords constituiexen matèria de govern
.amb els quals es determinen els medis de
subsistència de les Hisendes provincials o mu
i solament a la

potestat

discrecional

resoldre les reclamacions que es pro

duiexin sobre legalitat

en

matèria

tributaria.

compte que, essent l'a,cord
de caràcter general, no pot vulnerar drets par
ticulars prèviament establerts per algun pre
cepte administratiu a favor dels recurrents
(Art. 1 de la Llei de 22 juny de 1894).
A més, cal tenir en

z de

MUNICIPAL

VIDA

MUNICIPAL

1922

ABRIL

Gaceta del

illegalitat dels tributs que l'Admi
estableix
són
nistració
expressament ex
de
la
contenciosa admi
jurisdicció
ceptuats
nistrativa (Art. 4 del Reglament per a l'exe
cució de. la llei de 22 juny de 1894), perquè

nicipals
pertoca

SENTENCIA 18

any

Suprem, de crnformitat amb la
seva reiterada doctrina, accepta un auto del
•
Tribunal provincial i els seus fonaments, pels
nullitat

LA

HISENDA

El Tribunal

quals

DE

(Cont.

setembre del

SECRETARI I ALTRES EMPLEATS
sENTÉSciA 20

Administr.)

mateix any

l'Administració, que
preceptes
comporten declaracions de dret a les quals
s'acullen particu1lars
o
entitats, no poden
ésser derogades per la nuateixa administració
encara, que li causin danys, devent seguir el
procediment legal contra la seva validesa i efi
càcia, per medi de la corresponent demanda
Els

que dicta

declaració fa el

Aquesta
R.

O.,

la

en

Suprem

com

el

s'havia establert d'acord amb la Llei

juny 1911.

recurs

d'abril

de

la

R.

O.

de

10

1920 dictada amb caiàcter

general,
s'en desprengué la anullada; més

de la qua,1
el

d'advertir també que

Es

contra

anava

Suprem

declara

•es

aquesta R. O. per ésser,

no

del

Administr.)

mateix any

té

nomenat interinament

amb

o

caràcter

condi

Corporació,

el càr

cional.

Segons el Reglament
de cap del Cos

recaure

liquida

el cupus per sextes parts, cessant en 31 de de
sembre de 1920,•1 no en la mateixa data de
de 12 de

L'Alcalde

(Cont.

ro d'octubre

empleat,
pertoca a l'Ajuntament, segons la Llei munici
cipal; encara que el dit empleat hagi sigut

tot anullant

rectificant

dacions fetes, estableix que un Ajuntament en
el qual foren substituïts els consums pagaria

1919,

del

rec

que

1922

ABEIL

Gaceta

facultat per a destituir un
el nomenament i separació del qual

contenciosa-administrativa.
una

19

en

-

subdelegat

el

mort aquest,

de la

Médic Municipal havia de

juntament per mentre

legat, i,
ordenà

un

el

de

Sanitat;

havent

proveï aquella plaça per PA

es

cesse

no

feta la

cop

càrrec

el

en

es designés subde
designació, l'Alcalde
a

l'interí

per

complir el precepte reglamentari.
El Suprem no limita la facultat
municipal
d'ajustar-se al Reglament, però amb bon acert
declara que la dita facultat partany a l'Ajun
tament i no a l'Alcalde, tal com disposa la

incompetent en quan
com diem, de caràcter

Copiem els dos Considerants de la sentència:

general.

Copiem

Considerant:

un

RECURSOS

25

AUTO

1922

ABRIL

Gaceta del

zi

RECURSOS

(Cont. Administratiu)

d'octubre

del

mateix

Gaceta

El T. Suprem es declara incompetent alle
gant, apart d'un altre fonament, el que la
formular

re

clamacions davant del T. Contenciós que,

en

condició de vel no dóna dret a

cas, pertocaria fer-les a l'Ajuntaxnent.
El recurrent impugnava una R. O. del Mi

tot

nisteri

Foment

'qual

aprobava una per
muta d'una part de via pecuària amb un
terreny de propietat particular; i impugnava
de

la

la R. O. per entendre que no es tractava d'u
na via
pecuària sinó d'un camí veïnal, sobre
dels quals, però, no resulta de la sentèn

cia que tingués
ment per

Copiem

un
un

cap

dret

precepte

establert

concreta

administratiu.

Considerant de la

sentència,

que

referma la doctrina establerta de conformitat
a

la llei:

SENTÈNCIA 28

any

En els

ABRIL

del

xz

1922

d'octubre

HISENDA

(Cont.
del

Administr.)

mateix

any

expedients d'expropiació forçosa,

Gaceta

el

contenciós administratiu només pot in
acabar el
tercer període —
terposar-se en
recurs

—

just preu
cle 35

i

pels

motius que expressa l'arti

la Llei.

de

els

que vulguin els defectes de pro
cediment — en aquest cas el recurrent quali

Siguin

ficava de mal

propietari

de

ració — el recurs
el

diligència d'entrega al
finca, de la fulla de valo

feta la
la

sols

és admisible al finalit

període. Impugnada la diligèn
cia esmentada per vicis de procediment, la
R. O. que resolt el recurs d'alçada, no acaba
la via governativa—diu la sentència,—sinó que
és continuació de la mateixa o de l'expedient
zar

SENTÈNCIA 16

tercer

La

MAIG

del 8

propietat

de

MUNICIPAL

1922
setembre

(Cont.

Administr.)

del mateix any

possessió dels béns de propis
Civils.

o

deu reclamar-se

davant dels Tribunals

Es tractava d'un

privilegi o dret de senyoriu
l'any 1341 sobre 1ús exclusiu, per
l'Ajuntament, de •pescar en determinades
aigües marítimes; aquest previlegi va ésser abo
lit pel decret de 6 d'agost de 1811, que posà
fi a tots els privilegis nomenats exclusius,
privatius o prohibitius que tinguessin origen
de senyorius. L'Ajuntament ha reclamat gaira
bé constantment contra la depossessió, i darre
concedit

entaulà

rament

recurs

contenciós administra

tiu contra una R. O. del Ministeri de Marina
ratificant la declaració de que aquell dret de
pesca

i de

administratiu que s'instrueix per a la dita ex
propiació, i, per tant, és iricompetent el Tribu

tanyia

a

nal

El Suprem es limita a declarar la seva in
competència per tractar-se d'una qüestió ci
vil, fent constar a més en el primer Conside
rant que aquesta incompetència deuria aco

de

Suprem
la

aquest moment per
demanda plantejada. Aix1
•en

a

ho

conèixer
declara

també en forces altres sentències de conformi
tat a la Llei

d'Expropiació forçosa.

propietat

sobre

les

aigües

l'Estat en virtut •de les Ileig

per
desamor

titzadores.

llir-se ja pel sol fet de que a la via governa
l'Ajuntament reclamava •la propietat, 1
en la demanda sollicitava se'l
reintegrés en

tiva

la

possessió, conceptes diferents.
Copiem un Considerant.

REVISTA

20

(sEstnxciA 20

«Considerando que los términos precisos
artículos 74 y 78 de la
muestran que es facultad

ley Municipal
exclusiva

de
de

de .los

Ayuntamientos el nombramiento y separación
de los empleados pagados de los fondos muni
cipales Sin otra excepción que la consignada
en el parrafo segundo del primero de dichos
artículos, la que precisamente contribuye a
robustecer el criterio de que los empleados
munícipales de la índole del que desempefiaba
el cargo de Jefe del Cuerpo de Beneficencia
municipal en Badajoz no pueden ser separa
dos

por lo,s Alcaldes.
Considerando que al

calde

de Badajoz

sas, Jefe
ficencia

a

del Cuerpo

D.

Fernando

,

resolutoria

nistración

chos

las facultades que solamente a la misma pue
de reconocérsele en virtud de los textos lega

la

instancia

que

aquella

Cor

lo

cier

poración
Superioridad,
to que aquella interpretación, en cuando a la
citada Corporación se refiere, representa una
rectificación de repetidos actos de la Admi

Ca

la Bene

de

elevó a la

Al

de •Médicos de

1922)

ley de 12 de Junio de 19n, a cuyos términos
somete el Ayuntamiento de Valdepefias en la
Real orden recurrida de 14 de Julio de 1920

el

municipal, nombrado por el Ayun
tamiento, y que percibía su sueldo del pre
supuesto de esta Corporación, hizo uso de

ABRIL

MUNICIPAL

«Considerando, en cuanto al fondo, que
cualqutera que sea el acierto o el error con
que la Administració-n ha procedido al in
terpretar el sentido y alcance que debe te
ner y ha de darse al artículo segundo de la

Prima

cesante

dejar

VIDA

LA

(SENTÈNCIA 18

1922)

ABRIL

los

DE

es

anteriores,

declaratorios

de

dere

para el Ayuntamiento recurrente, que
no es lícito contradecir y anular por el ejer
de la Ad
cicio de una pretendida

po'tkstad

ministración, que

pronunciarse

en

contra

cualquier
sus

momento

propias

pueda

determina

cion es»,

les citados».

(sRtsiTÈNciA 16
«Considerando

posesión

que si

que lo
se

(AuTo 25

1922)

MAIG

mismo

reclama la

si se

pide
propiedad,

la
de

«Considerando
como

derecho

las

que en su caso se derivaría la •indemni
zación de perjuicios, que también se pretende,
es indudable que todo ello tiene caracter ci

recurrida

vil, y así lo declaran los artículos 9 y 10 de
la ley. de 6 de Agosto de 1811 y el último pa
rrafo del artículo 15 de la ley de Contabilidad

ser un

de 25 de Junio de
los

Tribunales

1870,

y por tanto sólo ante

ordinarios

podían plantearse

estas cuestiones, si fuera procedente o no lo
•
impidieran motivos legales; pero no pueden
examinarse

en

haya.n alegado,
jurisd!cción

este

recurso,

porque
esta Sala».

para

aunque en él se
ello carece de

que

ABRIL

1922)

demandante

el

invoce,

vulnerado

por la Real orden
asistirle como vecino

el que dice
de Béjar a cuyo Ayuntamiento entiende perte
nece el terreno cuya permuta se autoriza por
sea

camino vecinal y no una vía pecuaria,
uno o lo otro dicho terreno, es lo

lo

y
cierto que el recurrente no tiene sobre el mis
mo derecho alguno que le aribuya una ley o

precepto administrativo,

de

donde

se

sigue

requisito del na
mero tercero
del ,artículo primero de la ley
que regula esta jurisdicción, que es indispen
sable concurra para que sea procedente el
recurso contencíoso, por cuanto la sola condi
ción de vecino del pueblo que se alega no es
bastante para poder ejercitar derechos que en
su caso asistirían al respectivo Ayuntamiento..
que

la demanda

carece

del

