REVISTA DE LA

A

VI

MUNICIPAL
PUBLICACIÓ

MENSUAL

De l'Escola d'Administració de la
ANY

Mancomunitat de

Catalunya

MES DE GENER 1924

11

Núm. 1

SUMARI:
LA CASA

DE

LA

del funcionari

local,

per

en

Josep

Impostos,

per

DE

RIPOLL.

—

PROBLEMES

el càrrec. V. Examen

Claveria Echave•—PER

PÚBLICA,

LA VIDA

LA

VILA

per A. Arief.

Josep M.

Escofet

fang: Enquitranats,

OPINIONS

altre,

per

DELS

MUNICIPALS DE

gener:

cipal,

Casiells.

per

REDACCIO:

Escola d'Administració de la
Mancomunitat de Catalunya

Espanya

—

del funcionarisme

LA PROSPERITAT I SALUBRITAT DE

LINA R. O.

Regidor

—

CATALUNYA.

Ajuntaments,

DRET PÚBLIC: Garantia

SOBRE

MUNICIPALS.

Drets i taxes.

en

un

MUTUALITAT
DEURES QUE

DE

LA

EL CONTINGENT

La lluita contra la

per P. Girall Casadesüs.

SECRETARIS

Josep

DE

INGRESSOS MUNICIPALS
—

MANCOMUNITAT.—SERVEIS TÈCNICS

i el

a

municipi

—

SECRETARIS
LEGISLACIÓ

pols

CONSULTES.

i Secretari
I

DE

en

—

un

FUNCIONARIS

IMPOSA:

Mes de

per Joaquim Bosch.— Cens Electoral. Jutjat Muni
Gich• - SECCIÓ DE LEGISLACIÓ. — NOTES DIVERSES.

Josep M.
jURISPRUDÈNCIA

DEL

TRIBUNAL SUPREM: ANY 1922

ADMINISTRACIÓ:

Editorial Catalana, S.
ESCUDELLERS,

CARRER

DEL

10 BIS,

ENTRESOL

BISBE

BARCELONA

A.

BARCELONA

~11101~111111

Ciment

Portland Artificial

IIIII1111111111111
111
11111111
lllllll

Illi11111111111111
llllllllll

111111111111111111
11111111 lllJllllJ
11111111 111111111

11111111 IIIIUIII

Companyla General d'Aslalls I Porfland "ASLAND"-Plaça
FUNDACIÓ
.BERNAT
M.E

Heus

aquí l'empresa

i transcendent

del

literària més sòlida

Ressorgiment

nostre

Catalunya

cultural.

Arreu de

seleccions

espirituals estrangeres

rebuda amb
al

català,

duccions

entusiasme.

amb

deW.Guarro

i entre les
ha estat

Ofereix portar

bellíssimes edicions i

tra

Fàbrica de Paper de Tina

acuradíssimes, aquest monument

de la cultura humana que són els clàssics
Un mecenatge liberal, una
grecs i llatins.
direcció

severa, un

cos

de col•laboradors

competentíssim asseguren l'acompliment
absolut d'aquesta benaurada empresa.
Editorial Catalana
Ferlandina, 7,

9

Telèfon núni.

5329 A.

i I1

ADMINISTRACIÓ

:

Palau, 15, BARCELONA

ESCUDELLERS,

TELEFON NÚMERO 18.4 A.

10

BIS

Fundada en el

XVIII

Proveïdora de paper segellat de les Repúbliques
Argentina, Xile, Perú i Uruguai : Papers
de

BARCELONA

LIUXES PERA C

segle

fil

de

Català

totes

menes

:

dibuix

Cartrolines

:

D° ACER

Cartrolines deco

IMPERFORABLE

lors : Cartroli
nes

BASCULES

a

; 11

de fil per
cartes,
e

Pi ERNAT
PARIAMENT 9

Paper
Paper

Paper d'Ofici :
per a edicions : Paper tela
Papers especials per a

ALS

BARCELONA

:

tc

.

SS9

Magatzems
Gran Via

i

despatx:

Laíeiana,

11

BARCELONA

REVISTA DE 111 VIDA MUNICIPAL
1.

ANY 11

construïda a inicis del segle
per a Cúria del Vicariat i
s'anomenava la Cort del Vicari, ha
vent servit de Noviciat. L'edifici que
sigué Casa de la Vila, així com la
població, varen ésser gairebé enso
rrats l'any 1839, en la guerra civil,
desapareixent per complet dit edifici
al obrir-se la carretera de Barcelona
a Ribes. De retorn de llur captiveri
els ripollesos, l'Ajuntament de l'in
cipient vila es reuneix a l'esmentada
Cort del Vicari, que l'Estat cedí l'any
1842 per a Casa Consistorial. Han
desaparegut, no obstant, uns ele
gants porxos amb cinc grans arcs
que feien bona com panyia amb
Fantic i històric Monestir.
A més de les oficines municipals
de Ripoll (6363 hab.) i el Jutjat, es
tatja l'Escola Municipal de Dibuix i
Biblioteca, tancada de fa temps al
públic. A l'extrem de l'edifici hi ha

Fou

xvii

torreta

una

per

a

construïda l'any 1896

observatori

meteorològic.
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Casa de la Vila

de

Ripoll
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PROBLEMES
DE

CÀRREC

EXAMEN A ESPANYA
DEL FUNCIONARISME LOCAL

llei

La

D'AJUNTANIENTS

municipal—article

122—estableix

que bot Ajuntament tindrà, pagat de sos ca
baLs, unI secretari el nomenament del qual,
previ concurs, ;correspon •exclusivament a

l'Ajuntament,

bé que amb deure de comu
En
nicar el nomenament al governador.
l'article 123 precisa .les condicions per -a
ser-ne, i les causes d'incapacitat i incompa
tibilitat. I en l'article 124—fonamental, en
es
la matèria que ens ocupa
consigna
que •els •alcaldes poden suspendre els se
cretaris, donant
governador compte do

cumentat •per a son coneixement; que la
•
destitució serà vàlida quan l'acordin les
dues terceres parts de la totàlitat dels re
•s'informarà al gover
El go
remetent-li •còpia •de Pacta,.

gidors,

en

nador

quin

cas

mitjançant causa greu, pot tam
bé
suspendr•a i destituir els •secretaris
d'Ajuntament, donant-ne compte al Govern,
qui, a instància o amb •audiència del se
cretari destituït o suspès, i escoltant al
Consell ,d'Estat, adoptarà la resolució que
cregui oportuna.
vernador,

Atenent-nos •doncs,
•extrictament, a la
llei municipal, la destitució •del secretari,

governador—autoritat
quereix

en

primer

terme,

ide

causa

•control—re
greu i més

tard ,audiència •del secretari i del Consell
d'Estat. Però la •destitució del secretari

l'Ajuntament—autoritat pròpia—no
quereix més que un simple •requisit de
quòrum, això és la concurrència, en '1'a
cord de destitució, de les dues terceres parts
de la totalitat •de regidors.
Aquesba ordenació •situa molt precària
Ment en llurs (càrrecs als secretaris d'Ajun
•per

l'ad
taments, veritable .clavilla •obrera
ministració, com els qualificava Errera, el
professor belga.

volgut salvar-se una tan acusada
mitjançant diversos intents re
glamentaris, uns substituint als altres, però
que per llur naturalesa reglamentària, per
no haver en .general merescut Pacolliment
de la jurispruudència, i per •altres •causes
que aquí no vindrien a tom, no han lograt
superar la llibertat, per la llei orgànica
atorgada, als Ajuntaments, en contra de
l'ocorregut •amb el régim, també només
reglamentari, de Comptadors. I en defini
tiva, •com veurem, a despit de reglaments,
la jurisprudència, voluble i contradictòria
Ha

amobilitat,

com

en

reglada

cap altra qüestió, bé que declarant
la matèria, •s'ha decantat substan

cialment cap a •la llibertat.
La protecció municipal, ünica que la llei
requereix, és el quòrum indicat, això és,
que

la •destitució •l'acordin les

res

parts del total de

lleu

la

,exigència l'ha mantinguda
jurisprudència, ' ja requirint

rèneia

parts

•numeriea,

del total de

de

dues terce

regidors.

dites

regidors,

no

Aquesta

fermament
la concor

dues

MUNICIPAL

Sentèn
composi la, Corporació
.de novembre de 1910, •28 de març
de 1905—; ja exigint que hagi sigut acor

terceres

assistents,

públics, en qualsevol fornia, o per
alcanç •de• comptes amb declaració de res
ponsabilitat criminal. •L'expedient per a
la destitució l'ha •d'instruir—article 63--1'al
calde, o el regidor en qui delegui, forma
litzant-se amb proves els càrrecs, i posant
cabals

cies de 21
dada

GARANTIA DEL FUNCIONARI

B.)—SECRETARIS

VIDA

LA

sinó que

DRET PÚBLIC

EN EL

DE

regularment

•sessió

en

convocada

i

celebrada-8 d'octubre de 1895, 20 de •de
sembre de 1907, 16 de maig de 1908—; ja

requerint siguin regidors propietaris, no
interins, els que adoptin 1acord-16. de maig
i 30 de juny •de 1908, 21 de desembre de
1910, 25 de •gener i 3 de juliol de 1907—.
No es pot• diputar exigència igual de pro

se

vint

tecció •legal, la condició •establerta per l'ar
ticle 124, al dir que s'informarà de la des
titució ial •governador, remetent-li copia de

perquè aquest requisit és •-•
següent a la destitució, ja vàlida amb la
simple , concurrència del quòrum, com per
no
atorgar dit article al governador cap
facultat, constituint sols una mera noti
així

,ho ha

•declarat la

•dencia-22

jurispru

de març de 1911—establint
invalida •l'acord
destitució •el no

no

al governador.
Quan a la protecció reglamentaria, cal•
distingir entre l'emanada dels propis Ajun
taments, i la -dictada, •en termes generals,
•pel poder executiu. Si els reglaments dem-‘
pleats dels Ajuntaments, o les condicions
dels

concursos

menament,

convocatòries per al no
de qual

i

la

que regulin la situació del
l'Ajuntammt, markquen •deter
minats requisits per a la separació,• caldrà
complir-los per ésser dits reglaments, con
cursos i acords pròpia llei
per a l'Ajunta
ment, a si mateix donada, segons ja hem
vist
l'an.terior •capítol o apartat A, re
forçat, pel que a secretaris municipals res
pecta, amb la •jurisprudència establerta •en
sentències de 11 de ,desembre de 1905, 12

•

En

quant

a

juliol

de 1920.

general,

la reglameetació

pel
examinar-la

poder
en

executiu dictada, convé
•si mateixa, i en la protecció

o

acolliment

ha merescut
per la jurisprudencia.
Per R. O. de 8 d'agost •de 1902 es sanciona
el •primer reglament •de secretaris ;no ha
que

sigut objecté .de gaires judicis ni comenta
ris, •perquè per altre R. O. de 23 de desem
bre

•

del mateix

any

fóu

suspesa, en

sos

efectes, l'anterior, que resta per tant, com
insubsistent, i • sense constituir pels secfe
taris garantia de cap mena, segons decla
rà la jurisprudència-30 de juny de 1906—.
-1-itat és que
abans, altra sentència-28
de març de 1905—, estimant-lo aplicable,
havia exigit causa i •expedient. No exami
narem ara dit _reglament, perquè, al peu
de la lletra, el reproduí el de 23 d'agost
•
de 1916, que més endevant estudiarem.
Per
•D. de 14
juny •de 1905 es posà

després

de finida

l'audiència,

i

de 12 de

de 1905, •concursant amb subjec
ció al mateix llur secretaria municipal, si
,guent després nulla la destitució del secretari •així nomenat sense compliment des

glament

en

de febrer de 1919 i 7 de

dies

•doncs mentre en sentèn
febrer de 1919 admet que un
Ajuntament de menys de •dos mil habitants
—Villaviciosa de Odón—pot adoptar el re

sevol natura
socretari

l'expedien

jurisprudència,

cia

l'existència d'acord

o

a

podent el •secretari reintegrar-se a son lloc,
si dins •de dit termini, o del de • 60 dies, des
de la incoació de •l'expedient, no s'hagués
aquest resol. Contra l'acord de 1"Ajunta
ment, a adoptar amb el quòrum fixat en
l'article 124 de la llei municipal, procedeix
•
—article 65—recurs d'alçada dintre trenta
dies davant el governador, la resalució del
qual, dictada amb audiència de la Comis
sió provincial, fineix la via guvernativa.
La jurisprudència ha dispensat, a •aquest
reglament de 1905, tracte divers. Ja, en
quant a •la seva esfera d'aplicació discrepa

yacta, 'tant

ficació ;

de manifest per deu sis dies

tat, per a que pugui presentar els descàr
recs acompanyant documents o demanant
els que li convinguin, resolent-se •l'expedient

requisits

esmentats; en •canvi, en • senten
16 d'abril de 1917, doctrinà, que no
arribant el poble—Flores dedos
•mil habitants, no •podia aplicar-se; ni fer-se
cia de

•

ús 'de dit reglament, que, endemés, jamai
podria •prevaldre contra el texte •de la llei.
Apart de que, ja havia declarat `la juris

prudència •no ésser aplicable als Ajunta
1/lents de menys •de dos mil habitants—sen
tència de 7 de maig de 1909—.
Indepen

d'aquest •aspecte, la virtualitat
substantiva, de fons, .de dit reglament de
1905, ha sigut molt contradictòriament ju
'•dicada, per la jurisprudènela, que en uns
easos, aplicant-lo, ha ,exigit la, formació
d'expedient, la justificació de causa, i l'au
diencia de Pinteressat—auto de 5 de de
sembre •de 1907, i sentències de 19 •d'octu
bre de 1907, 30 de setembre de 1909, 9 de
febrer i 28 d'abril de 1917—; en altres, en
canvi, ha •proclama,t la prevalència de la
Hei per sobre el reglament de referència,
el compliment •del qual- no •s'ha requerit
dentment

per a la destitució-20 de gener, 20 de
març i 22 de• juny de 1908.
En 23 d'agost de 1916 s'aprovà, per Reial

vigor, per a els Ajuntaments de més de
deu mil •habitants, altre reglaffient, Parti
cle 57 del qual establí que els secretaris

Decret, altre Reglament de secretaris,
reproducció, cora• hem indicat Illé6
amunt, del sancionat per R. O. de 8 d'a
gost de 1902.
Aquest Reglament no !ens
interessa gran cosa, perquè a l'an.y se
güent, per R. O. •de 27 de novembre de

sols

1917,

en

podien

de rl,a
tència

cessar

en

llurs

càrrecs, des

publicació
o

de •dit reglament, per sen
auto dels •tribunals; per separació

prèvia la formació •d exp edtent ;
jubilació
pels •motius senyalats en
29—incapacitat, incompatibilitat—.

motivada,
per

La destitució és—article 61—la sanció o càs

tig corresponent
una falta greu, és a dir
—article 59—malversació de cabals, «cohe
a

eho»,

prevaricació,

abandó del càrrec, insu
bordinació i desobediència, tercera reinci
dència en falta lleu, incidir en pena correc
cional

o
aflictiva, fallida o
rehabilitació, i constituir-se

concurs
en

sense

deutor

de

i en virtut d'haver dictaminat el Con
d'Estat que era contrari a la lletra
esperit de la llei tnunicipal, •fou declarat
sell

suspens, per a •revisar-lo i posar-lo •en
completa harmonia amb la llei. Dè tota
man,era, les garanties per al càrrec no dis
en

crepen gairebé en res del Reglament de
1905, del que al respecte, es gairebé •una

reproducció.

Finalment,

en

3 de

juny

de 1921, contra

el parer del Consell d'Estat, es dietà un
Reial Decret, per al qual—article 4—els se
cretaris sols poden ésser separats o des
tituïts de sos càrrecs •per sentència ferma,

.
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d'incayacitat

causes

incompatibilitat

o

de

rarticle 123 de la llei municipal, i faltes
greus. ,S'estimen faltes greus-article 5
la no assistència reiterada a l'oficina, els
vics •o actes repetits que els fessin des
merèixer en el concepte públic, i la reinci
denciia per tereera volta fen mancament
lleu, també per tercera volta disciplinaria
ment •corregida. Aquestes cau.ses-article
)--s'han de

justificar

•en

expedient,

amb

ntervenció 1.1 andien.cia da l'interessat, pre
cisant per a la validesa el quòrum de
la

Ilei,

recurs

sense

descomptar

al governador, i

les vagants, i amb
l'acord d'aquest,

per infracció del decret al Ministre, i
tenciós quant al fons.

con

El, Reglament de 1916, •com hem vist, fou
suspès, i a llur respecte no es pogué pro

jurisprudencia. Tampoc

nun.ciar la

gut fer-ho encara amb relació al R.
1921, al que no és ,prudent suposar
sort

ha po
D. de
millor

les demés •intervencions
reglamentaries, que no tindran cap eficàcia
mentre no s'incorporin a uri texte legal que
sigui, per a• tots í per a tothom, d'obligat
a

que

totes

.respecte.
a

nistrativa, ja doctrinant per si, ja aplicant
d'una o altra faisó, la llei municipal.
La
llibertat dels Ajuntaments •de destituir llurs
secretaris, sense expedient ni causa, i amb
sols la concorrència del quòrum
exigit per
l'article 124 de la llei municipal, restablei
sentència •de 27 de desembre
de 1888, la R. O. de 5 de gener •de 1889,
i les sentències •de 30 d'octubre de 1903, 11

xen

el

R.

D.

de desembre .de 1905, 30 de juny de 1906,
5 de gener de 1907, 20 •de gener, 20 de març
i 22 de juny de 1908, 29 de
març, 20 de
maig i 30 de setembre de 1913, 9 de juny
i 8 d'octubre •de 1915, 16 d'abril •de 1917,
25 de

de 1918, 5 .de. juliol de 1919 i 20
de juny de 1920.
En canvi, declarant o no
la inamobilitat dels secretaris, han exigit
causa jústificada,
expedient previ, audièn
cia de rinteressat,
o
algun d'agnests re
quisits, les sentencies •de 15 de gener de
1901, 28 de març
i 17
1905, 17
d'octubre de 1906; 15 de setembre de 1907,

juny

i l'auto de 5

de desembre del mateix any;
27 .de maig de 1908, 7 de •maig de 1909, 11
de febre.r, 7 ,de rnaig i 19 •de desembre de
1910, 14 i 16 de gener i 5 de deembre de

1914,

27 de

febrer, 23 de maig i 8 d'oetubre
de 1915, 27 de novembre de 1916, 9 de fe
brer, 28 d'abril, 23 de juny i 28 •de setembre
de 1917, 12 de febrer, 1 i 29 de març de
1919, i 13 de febrer, 23 de novembre i 16
de desembre de 1920.
Les sentencies d'aquests grups, no coinci
deixen, una amb l'altra, en 1.a doctrina, en
termes matemàtics, ni tampoc semblant

LA

VIDA

MUNICIPAL

Dintre del grup .de sentències que man
tenen la llibertat dels Ajuntaments per a
destituir llurs secretaris, amb tal que •hi
les dues terceres parts del total
de regidors, s'hi poden notar criteris radi
cals, però cap ipot ésser com en la de 25
de juny de 1918, en la qual es diputà nul
concorrin

i mancat de valor

•inclusiu,

legal, a •l'empar
•civil, •com acte con
trari a la llei, l'acord de l'Ajuntament
-Hurtumpascual--de no poder ,destituir al
de l'article

4 del Codi

secretari més que per causa greu que cons
tituís delicte, i prèvia formació d'expedient,

perquè

corporació

la

no

podia

,enagenar fa

cultats que la llei 11 confereix, ni contrariar
la •llei municipal, que vol que els Ajunta
ments servin sempre els drets i factiltats es
tablers en el seu artiCle 124.
Criteri és

aquest

no

ja gens protector,

ne

festat per •el

Suprem,

sinó oberta

i conforme •a les fer

wes bases de la llibertat
llibertat d'obrar

civil,

de que tota

pot autolimitar-se per

•titular mentre no
ni l'ordre públic.

es

contrariin

la

son

moral

de l'altre •grup, exigent •de •requi

sits

per a la destitució, poden trobar-se
moltes ,matitzacions;
al costat de sentèn

requerint causa de •destitució, pro
clamen que l'apreci de la mateixa pertany
íntegrament a l'Ajuntament,-17 d'octubre
de 1906, 27 de maig de 1908, 7 de maig
de 1909-hi figuren les que, o •bé reexa,minen
dita causa per a admetre-la legítima •o re
fusar-la, o bé inclòs proclamen, en tots els
casos de separació, per causa o motiu de
terminat, •el dret de la jurisdicció centen-'
cies que,

ciosa a l'examen i revisió de la falta i

ses

justificacions-23 :de juny de 1917-.
Però, dintre d'aquest segon •grup, rob
servació més interessant

a

fer és la deriva

da de

jurispru.dencia dels darrers anys,
a tenor de la qual quan la destitució
del
secretari .per l'Ajuntame.nt es •fundi
el
lliure arbitri •daquest, •en haver perdut la
confiança amb el secretari, amb no voler-lo
seguir tenint com a tal, no es menester •ex
pedient, ni causa, ni audiència, doncs dits
voler
confiança són factors subjectius, no
subjectables als tràmits d'expedient--sen
tències de 29 •de març i 29 de maig de
1913, 9 dè juny de 1915, 16 .d'abril i 28 de
setembre de 1917, 15 de juny •de 1918; 5 de
de 1919 i 2 de juny •de 1920-; •mentre
que; si la destitució la fonamenta rAjunta
ment en causa determinada que, com a tal,
afecta al •funcionari, posant en entredit sa
diligència, capacitat o honor, aleshores cal
audiència, expedient i proves-19 de deSem
bre :de 1910, 14 i 11.6 de gener i 5
desem
bre de 1914, 27 de febrer , 23 •de maig i 8
d'octubre de 1915, 28 •de setembre de 1917,
29 de març de 1919 I 13 de febrer de 1920-.
Aquesta .distinció •entre destitució per pèr

coincidencia deu preocupar. L'essencial és
que la jurisprudència, independentment •de
les garanties reglamentaries estudiad:es, no

destitució per causa
confiança,
;concreta, que, fins remarquen, amb preci
sos •termes,
algunes de les sentencies es

dua

de

3

una

hoc-ja

ad

n'hi

ha

una

fa anys

aprovada pel Senat i estancada al Con
grés-, bé ampliant als secretaris, quan a la
garantia een el càrrec, laj flei de bases
rals, del funcionarisme espanyol de 22 de
juliol de 1918, i llur reglament. I perdurarà
perquè, realment, per el sol texte de rarticle
124 de la llei •immicipal, els Ajuntaments
gaudeixen de carta blanca per a destituir
llurs secretaris, com en efecte ve passant
en despit de •reglaments i jurisprudència.
Però si la jurisprudencia superant el si
lenci de la
hagués volgut extendre en
tre aquella i els Ajuntaments un mantell
Protector, un compartiment estanc, hagués
degut mantenir, amb continuitat, el
.d'exigir per •a tota destitució secretarial
decorosa, l'alega,ció i justificació de causa

expedient

en el que s'escoltés amb
defensa al secretari.

.n

ment contradictori del reiteradament mani

Dintre

examinar la prote:cció o garan
tia que, pel secretariat municipal, ha •cons
tituit la jurisprudència contenciósadmi
Resta

DE

Consagrar que, •per pèrdua de la confian
pot un secretari ésser destituït sense
expedient, ni causa, ni audiència, és pit
jor •que proclamar extrictament, amb l'ar
ticle 124 per basament, rabsoluta •llibertat
de destitució, ja que aquest no distingeix
entre •manca de confiança, •ni altre motiu,
mentre que la .confiança a un empleat no
pot retirar-se-li en la vida de relació, •com
en el tracte
social, més que por un motiu
o causa.
No es vol amb això atemptar poc
ni molt contra rauto.nomia municipal; als
Ajunta.ments com a tota altra entitat de po
testat pública, l'Estat al cap, pertany el
ça,

dret de

nom.enar

i

als

separar

seus

norma del nomenament i •destitució. No
és •avui la •destitució capriciosa, norma del
,dret modern, ini d'una
ètica
a

simple

pudor.

Les

la rectitud

entitats que,
de

procedir,

fent

no

ni

als

•honor

rigors

funcio.nari que

lliurament nomenaren,

tuació

pública.

Ens resta per a
rer, ja .consignat,

estudiar,

el paragraf dar
de l'article 124 de la llei

municipal,

aixó, és, la destitució dels secre
els
municipals per
governadors.
Aquesta, inicialment, requereix ja, causa
greu, i després d'esser comunicada al Go
taris

destituït,

vern, audiència del secretari
Consell d'Estat.
A ella s'han

municipal. Els reglaments de
hem dit que són un sol i el
també en aquest cas-article

1.902-1916,-ja

mateix-exi:gien

setembre de 1917-i que sembla vol estabilit
zar-se, es comprèn fàcilment és un burde

a

c(mdicionsni requisits de cap mena, ha man
tingut un dia, mentre al següent extenia, son
mantell protector, ja arribant a judicar el

joc de •mans. Aquest treball, C.C.111 se pot
notar, no es proposa, primordialment, l'ob
servació ni el comentari, sinó més bé l'ex
posició; per això no ens endinsarem en lo

tari del govern, o •altre persona oficial

sofístic

calde quan

inamobible, ja exigint per a llur re
Moció certes garanties i requisits, de moral,
d'honestedat en la mateixa, com són, la cau
s;I

justificada, l'expedient previ

de l'interessat.

i l'audiencia

Clar

i

•malabar

és que tot això

leses d'una o

guli

altra

de

semblant

perdurarà,
mena

per llei la• situació

mentre

distinció.
a,mb-subti
no

secretarial,

es re

bé fent

i del

referit els
reglaments secretarials suspesos de 1902-16,
I el de 1905, quin •article 64 reprodueix a la
lletra lesmentat paràgraf del 124 de la llei

rnentades-19 .de •desernbre .de 1914 i 27

;crecn

es

criuen, siguin quines siguin, i diguin-se
com vulguin, una
pàgina vergonyosa d'ac

ha

de

•a

ele

mentals d'una conciencia collectiva decoro
sa, aleguin el •caprici, el lliure arbitri, el
«me dona abq la gana»
per a destituir un

ni

volgut constituir una líne:a de topada,
fre, al lliure arbitri de les Corporacions
municipals, la llibertat de les quals; sense

em

però •a aquestes entitats mateixe.s,
i a la •ciutadania, a la societat productora
d'a,quella potestat els interessa, com que
da justificat en el capítol primer
d'aquest
treball, gaudir d'una gestió tècnica i re
gular dels serveis i oficis públics, amb
la iqual no •concorda l'arbitrarietat,; ,com
pleats,

instruir

74-expedient

pel governador, o, per llur
delegació, un •diputat provincial, el secre

aje
l'Ajuntament; cal donar-ne vista al
secretari, amb els terminis i forma ja es

na

a

de

a instruir
per l'al
tracti de destitució per l'A
juntament ; el governador tindrà d'escoltar
la Comissió provincial, i
l'expedient, acor

tudiats,

expedient

es

dant-se la destitució,

haurà d'ésser remes

RÉVISTA

4

Ministeri, bé en virtut de recurs de l'in
teressat, a resoldre amb audiencia del Con
sell •dEstat, bé sense aquell recurs, i •ales
hores, per a examinar sols, i en •son cas
corregir, les infraccions reglamentaries.
al

jurisprudencia

La

disposicions

i

al

•res

pecte •de destitució guvernativa, abans del
reglament de 1905, •establiren que la grave
tat •de la causa per •a acordar-la, era dis

governador—sentencia

crecional del

12

de

febrer de 1904—, si bé •com a legal, és
a dir, exigida la .gravetat per la llei, podia
ésser revisada i anullada en la jurisdicció
contenciosa, quan el motiu no fos just
de

Reial Ordre de 22 d'abril de 1884—, o fos
fútil. •o no estigués provat—Reial Ordre de
7 de
cació

juny

de 1920—.

amb

certa

continuïtat,

D'ençà
del creglament de 1905,
en

DE

LA

de les esmentades

VIDA
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59—ja

l'article

estu

diat—de dit reglament—sentencies de 6 de
juliol i 11 de novembre de 1907, 24 d'abril

•desembre

de 1912—, havent
també mantingut la jurisprudencia •com a
indispensable-17 de desembre de 1917—el
comunicar la destitució al Ministre.
de 1908 i 30 de

ocupa, per •sortir de l'esfera ad

No ens

ministrativa, la destitució imposada per els
tribunals •de justícia com •a conseqüencia
de •procedhpent criminal, incoat contra el
secretari, ja que independentment de les de
administratives

rivacions
tal

procediment produeix

immediates
en

que
la tenèn.cia del

publi

decretar dita destitució, com
pena, •no cal dir té el secretari les mà
ximes garanties d'Intervenció i defensa en

s'ha

exigit,

la

de

deixar

la

de

lloc

la gravetat de la causa de destitució
discreció
governador, el que fos

a

càrrec, per

causa

a

corresponent.

tenint sempre en cómpte que es puguin eva
fàcilment les aigües
cuar
esiduàries per
conducte d'una claveguera que les canalitza
a un lloc on no puguin evaporar-se i es.•
campar-se les emanacions dels ferments'que

fins
es

produeixen.

El local deu estar construït de manera
esbandit re
que es presti per ésser rentat
petides vegades. El sòl i les parets esta
rari revestides de capes de material imper
meable.

Les

aigües

puració química
cessari.
Els residus

cipients
JOSEP

la

una

CLAVERIA

Prof. a PEscola

ECHAVE

o

seran

tirades

biològica quan

sòlids

metàllics i

com

hem

seran

sigui

recollits

allunyats

ne

en

re

diàriament.

Tot, deu

estar
disposat de manera que
la netedat de les persones que
•
treballin ,a l'escorxador.
es
construeix
amb
Aquest edifici
poc cost
convidi

d'Administració

brutes

vist a la claveguera, ja després de la de
cantació •o clarificació que pot sofrir en un
dipòsit o bé després de passar per la de

a

relativament i un cop aixecat s'.aboleixen els
escorxadors particulars o la matança .a les

p.articulars, j.a que no ofereixen cap
garantia des del punt de mira higiènic, i
s'obliga a fer la matança en aqueix local
de caràcter públic.
Disposant j.a d'un escorxador públic, s'im
posa inclòs abolir la matança de porcs al
carrer, •al mig •de la via pública,, com. és
.arrelat costum •en els pobles rurals, en de
triment i menyspreu de l'higiene i de
cases

VIDA PUBLICA

DE LA
Es

fet incontrovertible que les corrents
necessitats
les

un

imperioses

modernitat i

de

de Forganisme humà, •contribueixen a l'aug
ment i acumulació de veïns, durant deter
minada

l'a.ny,

estació de

en

•alguns

petits

en situa
d'excellents condicions cli
màtiques, hi són a,itals aprofitades per
aquells, en benefici de la ,seva economia or
gànica, o bé, per ésser un, lloc on hi bro
llen aigües minero-medicinals, hi •són aques

municipis, que per estar enclavats
ció

topogràfica

tes utilitzades

les

ne

seves

pels concurrents, .aprofitant
importants virtuts terapèuti

ques.
Aital munió de ciutadans congregats en
els • municipis de referència, augmenta, evi
dentment, el nombre de consumidors, que

major quan
conseqüència
titat de productes alimenticis de distints
ordres, d'un modo, però, marcat, el que fa
referència al proveïment de carns de bestiar

exigeixen

una

en

pri,mera

article de

d'aquest
necessitat, exigeix un servei especiai i ha
d'ésser per tant objecte d'un principalíssim
i ha d.e merèixer una

part

atenció

de

l',autoritat

particular
correspo

per
nent. Això, doncs, ens indueix a fer algu
nes consideracions d'ordre higiènic, relati
ves a un dels aspectes que ofereix l'assump

te, o sigui aquell pertinent al lloc on se
sacrifiquen els animals destinats a l'alimen
tació de l'home.
Es sabut

en

que

els

pobles

rurals, per

.anys enrera, i per ésser reduït el número
de veïns que menjaven carn, o no es ma
tava, o solament es matava algun cap de
bestiar durant l'any i •encara en dia senya

lat,
Això

com
es

el de la Festa major i algun altre.
feia en una casa de caràcter poc

públic i aquesta

casa

servia

ensems

per ven

destinada al consum. general.
Poques condicions bones reunia en aitals
circumstàncies semblant lloc destinat •a es
dre-hi la

carn

corxador i

a

la revenda;

el

mes com eren

pocs

despulles, poc treball im
collocar-los en situació per impe

els detritus i les

plicava

les emanacions de la fermentació que
i reduidíssimes les im

dir

poguessin despedir,

pertinències
•

podien

que

esdevenir-ne.

sigui, segons deixem indicat,
de consumidors s'ha fet ma
l'augment
qué
nifest en alguns dels municipis de referèn
cia, •aquest ha exigit major nombre de sa
crificis; lo que, encarrilat per la rutina, ha
Mes

com

continuat fent-se

com en

temps passats,

mi

llor dit, anteriors, la qua,1 cosa és molt de
doldre en l'actualitat perquè resulta poe
decorós, mancat de condicions estètiques
més que tot i per damunt de
devé
per les males

perillós
reportar

que pot
nitaris.

als

perquè es
conseqüències

tot,

diferents

ordres

sa

Precisa, doncs, clarament, que els admi
nistradors i directors d'aitals municipis, ,als
quals incumbeix el deure de vetllar per la
bona salut i per la dreturera marxa de les
collectivitats a ells supeditades, es desvetllin
i esmercin les

sacrificat.
El proveïment

mirament,

SALUBRITAT

LA PROSPERITAT I

PER

llurs activitats per resoldre

i solucionar en el sentit favorable

qüestions
despullin

perillós que se se
qual pot avantatjar-se'n el
municipal i trobar-se'n beneficiada la

viar el

gueix,
tresor

aquestes

d'interès cabdal; interessa que es
de la rutina, que obliguin a ean
defectuós i

curs

lo

amb

salut dels consumidors.
Es necessari

fugir

de l'estat caòtic i s'ha

laborar per aconseguir un fi pràctic.
L'assoliment d'aquest principi suprem pot
obtenir-se aixecant un edifici per destinar-lo
a fescorxador públic, que pot ésser d'una sola
de

nau,

amb lo
de

qual

exigències
què parlem, o
en compte
en

serà a bastament per les
de

població o poblacions
sigui de petits municipis,

la

el

creixement que sobrevé

determinada estació.

Aquest edifici, que pot tenir

petites quadres,

aquells reguerons de
d'aigua sagnosa que devallen pel
carrer o que a voltes estancant-s'hi prodnei
xen un pestifeig asquerós i mortificador pel
S'evitarien .aiximateix aquelles
vianant.
S'evitarien

sang

males olors de socarrim i les fumeres pet
nicioses que penetren •a raparell respiratori
dels que transiten pel carrer on s'escau la
matança, i a més a més, no es molestaria

injustament al veïnat .a altes hores de
la matinada amb els esqüells que fa la víc
tima quan se la degolla.
S'han de corregir aquestes deficiències,
tan

s'han

anexes unes

les quals, • d'un modo general,
assenyalar aquestes:
Deu estar situat a les parts excèntriques
del poble, en un punt ben ventilat i en el
que hi sigui conduida la quantitat d'aigua
suficient, com més abundant millor, i

de

suprimir

que tan mal efecte

desventatges

aquestes importunitats
produeixen i que tantes

ocasionen.

benefici
una cosa i altra
de l'higiene pública, i ha de posar-se efl
practica per anivellar-se a l'elevat planell
de fer-se

Ha

de les exigències que la salubritat i prospe
ritat de les coll.ectivitats i l'ordre comú a
viva veu reclamen.
Procedint-se de la manera esmentada
manant fer tots els sacrificis a l'escorxador

públic, s'obtindria, segurament, una major
recaptació de l'arbitri sobre carns i un més
sanejat ingrés enriquiria l'erarí municipal,
i sobretot, corn .a cosa preferent i de capi
talíssim .interès pels consumidors, s'obtin
dria

en

benefici

d'aquests

fóra la de donar-los o

una

garantia que
un produc

vendre'ls

te visurat, perquè les circumstancies fa
cilitarien amplament la inspecció veterina
ria de les carns, prescrita per la vigent llei
de

Sanitat,

la

qual imposa

com

•a

.fi

pràc

permetre la venda de carns averiades
de la
per no comprometre restimada salut
del
benestar
de
les
fonts
humanitat, una
tic

ha de reunir certes condi

o

no

qual

deu vetllar-se

cions entre

social pel

devem

amb mesur.a, extremada.

Viladrau, novembre de 1923

constantment

MUNÍCIPAL

V1DA

INGRESSOS MUNICIPALS
DRETS I TAXES.—

Heus aquí
fet

la classificació

2.

Inspecció

a)

Establiments

vigent.

Indubtablement serà oportú i s'evitaran
dubtes fent, en
començar aquest se
gon article, una aclaració referent a l'ús
de la paraula arbi,tri.
Aquesta paraula té
una valor
i el mateix
genèrica,

s'eniplea

la

legislació espanyola per

referir-se a drets i taxes,
que
que a l'altra categoria
•con,siderada

públic

ambdos,'

o

cials.

cions

teixa

a

ha

la

agreuja
paraula ar

si fossin

d'una ma
diversos ingressos.

La prudencia aconsella,
•sempre que
possible, adoptar paraules adequades i
significació concreta; en altres termes
ser rigurós en la
terminologia. No hi

sia
de
és
ha

cap dubte que en el cas nostre, fent-se així,
la confusió absoluta amb
que s'ha caigut
no hauria
esdevingut •o s'hauria donat amb
grau molt mé,s
Per

a

petit.

•estudiar

legalitat

vigent

en

aqueixa matèria,

a pesar
de que la natu
ralesa científica dels varis drets i taxes és

identica,

1).
2).

De

3).

De

•convé

agrupar-los

com

segueix:

caràcter ordinari.
De caràcter extraordinari.
caràcter ,especial.

1). De caràcter ordinari.
Segons la R. O. de 27 de

maig de 1887,
tenen el concepte de fals
aquells que les
Juntes Municipals poden establir, sense ne
cessitat •de permís de cap altra autoritat
ni d'aprovació superior, a
l'empar de l'ar
tiele 137 de
vigent llei municipal.
Per a que un dret o

taxa de caràcter

dinari sia exigible cal la
el

pressupost municipal,

mar

par.t,

també

com

a

seva

del

inclusió

or
en

qual deu for

anexe,

la

corres

ponent tarifa que ha de servir de base per
a l'exacció.
La confosa enumeració cue fa l'article
137 •de la •llei
inunicipal dels casJs en que
es pot
acudir a la imposició de drets i

taxes,

dóna lloc en la pràctica, per part
dels rnunie;pis, a constants dubtes respecte
a l'establiment dels mateixos
per la pres
tació de determinats serveis que no encai
moltes vegades dintre de l'enumeració
que se'n fa i són essencialment idèntics .1
(poden considerar-se autoritzats per aqucil
xen

concepte

de

«Y otros

Pesos i mesures.

Aigües.

de

naturalezq.

rnq •

Subministre d'aigües.

b)

Installació.
Serveis de pou. i descobriment.

d)

Canalització

5..

Via

a)
b)

Cadires i tribunes.

dy
e)

però, atès que per

•la

Corhissió extraparla
per a estudiar

designar-se

mentària que va
la substitució de
l'impost de consums, amb
varietat de dades, va fer-se una completa

assenyada classificació de drets i taxes
establertes pels municipis espanyols, és in
dubtable que .el simple recordatori de •la
mateixa donarà més fàcilment idea de les
vàries modalitats susceptibles ,d'ésser gra
vades per

aquests conceptes.

b)
c)

Extracció d'escombraries.
Llicències per •a recollir-les.
Varis.

resurnir podem dir que en
dels municipis espanyols

part

tres

serveis

en

la

ma

no

els

es

quals

puguin apoiar-se el cobrament d'un dret o
taxa: escorxadors, mercats i
aigües, a part
dels de cementiris respecte dels quals con
vé advertir que sota
l'apariència d'un dret
s'hi •amaga moltes vegades una
injustifica
da explotació de •la trista necessitat dels
sentiments.
2.

De

caràcter extraordinari.

Tenen el caràcter d'extraordinàries
aque
lles imposicions no
previstes per les dispo
sicions vigents que s'estableixin
pels mu

d'aigües.

pública.

Aparadors

i reixes.
Coriines i veles.
Entrades de
carruatges.
Tramvies.

f) Trànsit de ramats.
g) Pianos i organillos.
h) Subsol i remoció de la via pública'.
i) Ocupació de la via pública per edi
cació, altres causes i escombraries.

j) Casetes i barracons.
k) Taules de cafè.
1) Solars i bastides.
11) Façanes sense pintar.
m) CanalonS.
n) Neteja de pous.
71,) Reintegre de les despeses

",rucció d'aceres.
o) Altres ocupacions de la via

nicipis a l'empar del que disposa el dar
rer paràgraf de l'article 136 de la llei
mu
nicipal, els efectes del qual, per l'artiele
16 de la llei de pressupostos de 21 de
juliol
de 1878,
•s'amplien a tots els Ajuntaments.
Després del R D. de 16 de juliol de 1918
i segons
de

va

1919,

no

de

declarar la R. 0. de 8 d'abril
deuria concedir-se la imposició

que es tracta, però darreraMent el
Ministeri de la Governació rectificà
•aquest
criteri i per diverses
disposicions, entre al
tres les RR. 00. de 14 de juny 1921, 10 de
gener i 22 de febrer de 1922 i fa poc amb
la de 18 maig de 1923, s'han
autoritzat

•aquestes imposicions.

Segons

la darrera de les RR. 00.

esmen

tades
de

cons

pública.

correspon atorgar les matèries al
Ministeri de la Governació.
Concreta i assenyala la intervenció dels

Governadors
i 139 de la llei

l'aplicació dels articles 136
municipal, i els tràmits dels

6.

Mercats i llocs de venda.

expedients

a)

Llocs

cions els •articles 21 i 22 del R. D. de 15 de
novembre de 1909; però cal esmentar
que
per R. 0. de 3 cl'agost de 1878, recordada
per altra de 27 de maig .de 1887, es dicten
normes fixant amb claredat la
forma,

en

els mercats per concessió de

i altres aprofitaments.
Llocs de venda
la via pública.

lloguers

b)
c)
d)
e)
f)

Quioscos.
Llicències per

a

la

venda •ambulant.

Fires.

Lloc

i

principal

de contractació

palment de queviures.

princi

regles

d'aprovació

d'aquestes

imposi

temps

què deuen subjectar-se els expe
dients d'autorització, compl etant
aquestes
normes altra R. 0 de 5 d'agost de 1889, cor
roborada. per les de 22 febrer de 1892 i
a

7.

Escorxadors.

a)

Drets de matança.

15 febrer de 1893.
Les RR. 00. darreres
de 17 setembre 1914, 29 maig de 1917 i 19

b)
e)
d)
e)
f)

Repès.
Aprofitament

gent

g)

de

novembre

despulles.

Corrals i estades d'animals vius.
Conducció de carns.
Llicències
Cambras

loga».
Una recopilació de legislació en aquesta
matèria indubtablement aclariria dubtes,

Extracció de malèries.

jor

a)

c)

Aprofitaments.

a)

Per •a

Reconeixements d'edificis.

3.

c)

Ensenyament.

troben més que

4.

esdevingut

generalitzat de

referint-la, corn
naturalesa, als

les distin
les corpora

en

Beneficència.

11.

13.

públics.
públics.

e) Llicències per a construccions.
f) Servei d'incendis.

siguen les •contribucions espe

municipals,

da per l'ús
bitri

d)

a

impostos,
d'ingressos de dret
•com a
intermitja entre

natural que la •confusió
tes •categories d'ingressos de

policia.

b) Espectacles
c) Balls públics.

abstracte,

en

i

10.

12.

b)
e)

Drets i taxes.

molts

general:

Certificacions i segells.
Documents de vigilància.
Multes.

a)
Legislació

què s'ha

IMPOSTOS
1. Administració

b).

de

esment.

de

matances.

frigorífiques.

en

lloc

de

contrariar,

la vida econòmica

8.

Higiene

a)
b)

Inspecció del peix.
Inspecció• de llets.

c)

d)

Reconeixement de bestia.r.
Sanejament d'edificis.

e)

Reconeixement

9.

Cementiris.

a)
b)
c)

Enterramepts.

i salubritat.

3.

De caràcter

tendeixi a fomentar
del• municipi.

especial.

L'article 46 de la llei de presisuposfos de
•26 de juliol de 1922, mantenint el preceptuat
abans pel paràgraf 3.er, disposició especial

d'estables.

Conducció de cadàvers.
Productes del Cementiri

1921, completen la legalitat vi
•aquest particular, i finalment
la R. O. de 6 maig de 1907, amb les• seves
consideracions, assenyala la norma a seguir
per a la imposició, recordant l'esperit tu
telar que deu inspirar la mateixa per a que
sobre

segona de la llei d'igual classe de 29 d'a
bril de 1920, autoritza al Govern per a chn
cedir •als Ajuntament toies o algunes de les
exaccions de les
en

general.

consignades

en

el

projecte

•d'exaccions locals de 16 juliol 1918, que no•
haguessin sigut concedides fins •aquella

REVIST A
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salvant algunes excepcions que per
afecten als drets i taxes.
Aquesta disposició no •és pas d'.aquelles

data,

DE

LA

UNA R. O. SOBRE

deixen dubteS.

que

drà

autoritzar-se

als

disposar
Ajuntaments
En

alguna de les exaccions
consignades en el projecte que no hagues
sin estat concedides fins aquella data, impli

imposar

el dubte de quins drets i taxes deuran
sUbjectes als requisits esta

ca

considerar-se

pel R. D. de 1918, als efectes de llur
•
imposició, i quins no.
Inspirant-nos en sans principis jurídics,
deu .arribar-se, de totes maneres, a la con
clusió de que aquelles exaccions que s'es
tableixin a l'empar de l'art. 137 de la llei
Municipal, balsa la seva inclusió en pres
supost perquè es puguin exaccionar i sols
per les que no •es trobin en aquest cas, in
tegrades en el projecte d'exaccions locals,
precisarà subjectar-se al que els articles
tuïts

del sisè al 15 del R D. esmentat de 16 de
juliol de 1918 estatueixen.

bnposició dels drets i taxes per la pres
tació de serveis o aprofitaments especials
enumerats pels •articles 59 i 65 del R. D.
La

esmentat

de

1918, salvant aquells autorit
zats per l'art. 137 de la llei Municipal, bas
ta la seva inclusió en pressupost perqué
es

puguin

•es

trobin

projecte

exaccionar í sols per les que
en

aquest

d'exaccions

jectar-se al que els
del R. ID.

esmentat

cas,

integrades
precisarà

locals

GENT

en

no

el

sub

articles del sisè al
de 16 juliol d'e 1918

15
es

de Governació

que preceptua la R. O.
18 de juny de 1921.

de

satis
por ciento sobre 1
al
contribuciones
rústicas,
fecho
Tesoro, por
urbana e industrial, el 10692 por ciento so
•a

1923

del 1336

el cupo de consumos y el 14 por ciento
sobre lo satisfecho por utilidades en el ejer
fué
cicio de 1920 •a 21, cuyo
bre

repartimiento
publicado en el Boletín Oficial de esa pro
vincia correspondiente al día 5 del siguiente

de abril. = Resultando : Que el Ayun
tamiento de Granollers, con fecha 15 del
mismo mes de abril, acudió •a este Minis
mes

terio
do

suplica

en

de que se anule el expresa
por entender que se ha

con manifiesta infracción de la Ley
fundamental del Estado, franca rebeldí.a del
derecho constituído y temeraria inobservan
cia de• las normas emanadas de este Dep.ar

tamento ministerial, toda vez que los Rea
les decretos de 18 de diciembre de 1913 y 25
de marzo de 1914, no sefialan el reparto
como

uno

de

los

ingresos

consignando

sólo

de la

excepción

como

que la Asamblea

Mancomu

podra

el

utilizar cir

cunstancialmente los recursos que las Di
putaciones no necesiten sobre las cuotas cie
los

pueblos

al Tesoro por consumos y con

tribuc.iones directas; caso que la Dirección
General del ramo califica de «cesión del so
brante de aquellas, después de cubrir sus
necesídades» y citando ademas, otras dis
•en que fundamenta su preten
Resultando : •que remitida a infor
me de la Mancomunidad de Cataluria, la ex
presad'a reclamación, ésta lo hiza manifes

posiciones
=

per 15 dies

tando que la cuestión de que
trata està
definitivamente resuetta por Reales órdenes

d'Hisenda
L'autorització del
Ministeri
deurà demanar-se abans del iprimer d'octu

de este Ministerio de 4 de agoso de 1920 y
6 de diciembre de 1921. = Considerando :

municipal,
als

s'exposarà al

públic

efectes de la reclamació.

obstante, la

Diputación provincial

degui regir

Que

els

demanà

ha dejado de hacer uso de las facultades
que le otorga el artículo 117 de la ley Orgà
nica, por haber cedido dicha facultad a la,
Mancomunidad de Catalufia, a cambio de

Ajuntaments, s'entendrà aprovat
Junta Municipal.

la subvención que ésta satisface a aquélla:
cesión que no està comprendida ni en las
disposiciones del Real decreto de 18 de di

bre

l'any anterior al en que
acompanyant-se tots

de

l'exa,cció

antece

dents i reclamacions formulats.
Passats 30 dies des de la data en què es
l'autorització sense haver-se notifi
als
cat la resolució
de
l'Administració,
l'acord de

la

Darrerament, cal recordar que els RR.
DD. de concessió, qualifiquen d'ordinàries
aquestes imposicions; les que resten, per
tant, autoritzades pels •anys successius.
JOSEP Ma ESCOFET
Professor a l Escola d'Administració

Tots

lunya

els

Secretaris d'Ajuntarnent de Cata
dret a rebre gratuïtament aquesta
DE LA VIDA MUNICIPAL, en virtut

tenen

REVISTA

d'acorel del Consell Permanent de la Mancomu
nitat, la qual li destina la subvenció convenient.
Si algun Secretari, per omissió involuntàrla o
error en l'adreça, no la rop, 11 preguem que ho
manifesti a l'Administració clO la REVISTA,
Editorial Catalana, carrer d'Escudellers, núme
ro 10
bis, Barcelona, consignant bé l'adreça
del poble.
Si, malgrat arixò, no fos atès, serveixi's tra
metre la quoixa al Secretari de la REVISTA, a
l'Escola d'Administració.

del contingente, tanto
cuanto que de éste neceisitan las re
petidas Diputaciones para cubrir los gastos

alguno la totalidad

no

1913, ni en el Estatuto de
Mancomunidad, aprob.ado por el de 26
marzo de 1914, puesto que tales preceptos
ciembre

de

facultan
sus

de sus presupuestos, como se demuestra con
la subvención que les cede la Mancomuni
dad para nivelarlos. = Considerando : que

evidente, pues, que
vincial sólo podia ceder
Catalana aquella parte

Diputación

esa

es

pro

la Mancomunidad

.a
•

de contingente .an
tes indicada que no le fuese necesaria para
cubrir las atenciones de su presupuesto, y
que al hacerlo en totalidad ha infringido
el Real decreto de 18 de Diciembre de 1913 y
ei
artíCulo 3.° del Estatuto •aprobado por
el

de 26

tra

la

de

1914, infracción

de

marzo

S. M.

con

Ayuntamiento
D. g.) se
Rey

reclama

cual

el

el

de

ha
Granollers;
servido acceder a lo solicitado por la Cor
peración municipal de referencia. = De
Real orden lo digo a V. E. para
cimiento y cumplimiento. = Dios
=

muchos arios.

V. E.

vicmbre de 1923.

gado del
bi] cado.

=

despacho,

su cono

guarde

Madrid, 24

El Subsecretario
Martínez Anido.

a

de no
encar

Ru

=

repartimiento

hecho

sjón.

Cada exacció• deu ésser objecte d'una or
denança la que, aprovada per la Junta

Vista la reclamación for

=

comunidad •de Catalufia acordó un repar
timiento entre los pueblos de la pro.vincia
de Barcelona para el ario económico de 1922

La imposició dels •drets i taxes per la
prestació de serveis o aprofitaments espe
cials enumerats pels articles 59 i 65 del R. D.
esmentat de 1918, salvant aquells autoritzats

per la Junta Municipal, i autoritzada
Ministeri d'Hisenda de conformitat al

MANCOMUNITAT

Ayuntamiento de Granollers
repartimiento hecho por la Man
comunidad de Cataluria a los pueblos de
=
esa provincia.
Resultando : Que en el
mes de Marzo del pasado ario 1922 la Man

caso en

pel

LA

mulada por el
contra el

nidad,

per l'art. 137 de la llei Municipal, iserà .acor
dada pels respectius Ajuntaments, aprova

Sr.

Excmo.

fatueixen.

da

DE

que po

per a
de les

EL CONTIN

menos

res

no

MUNICIPAL

VIDA

a

la

IVIancomunidad

presupuestos

•el

con

contingente provincial

de

total
las

de
no

para nutrir
importe del

Diputaciones,

sino solamente con el tanto por ciento que
la Asamblea establezca anualmente sobre
cuotas que los Municipios pagutn al
Tesoro por consumos y contribuciones di
no tengan ne
rectas que las

las

Diputaciones

cesidad de
ciones

de

iniponer
sus

utilizar para aten
presupuestos, de lo que se
o

infiere que las Diputaciones sólo pueden
ceder a la Mancomunidad la parte de con
tingente que resulte entre el límite maximo
que acuerden las mismas iDtiputaciones im
poner para los pueblos y la cantidad que
precisen para sus atenciones, pero en m.odo

Com
amb

es

els

veu,

continuen

Ajuntaments

l'obligació de p:agar el contingent

Diputacions

o

No s'ha

n]tat.

definitiva

en

fet, doncs,

a

a

les

la Mancomu

encara, cosa dis-

culpable atès el caràcter de resolució con
creta que té la R. 0., la reforma temps ha

demanada de donar a aquells organismes,
Uputacions Mancomunitats, .altres ingres
sos que substituïssin amb .aventatge el con
tingent o aminoressin el caràcter feixuc qur,
pugui tenir.
La

transcrita R.

O. inserida

eni

el B.

O.

d'aquesta província el dia 12 de desembre
proppassat, sense que constitueixi cap mi
llora pels Municipis, altera un article de
l'Estatut de la Mancomunitat de Catalunya
de
aprovat per Reial Decret, en el sentit
fixin
les
les
han de ser
que
Diputacions
q•sie
el màxim de

contingent a imposar als po
Man
de ser l'Assemblea de
els
di
de
tots
comunitat, que és composta
l'Estatut
article
de
com
diu
aquell
putats,
bles

en

que la

lloc

podrà

fixar.

I

amb .això la resolu

lograria do
importància a la pro

ció, que breument comentem,
nar una

més grossa

víncia i Diputacions,
que els
tra.ctadistes de Dret públic d'Espanya, i al
davant d'ells l'eminent professor A. Posada,

organismes

han titllat d'artificiosas i estèrils.

REDACTORS

I

COL-LABORADORS

DE LA

REVISTA DE LA VIDA MUNICIPAL
i Guar

Josep M. Pi i Surier, Miquel Vidal
diola, Josep Claveria, F. Sans i Buigas, Ra
mon Coll i Rodés, Manel Raventós, Guillem
Busquets, Lluís Jover, Josep M.a Gich, Josep
M. Tallada, Joaquim Bosch, Josep Escofet,
J. Vallès i Pujals, Ramon Cunill, J. Garriga
i Massó, Ricard Giralt i Casadesús, Joan
Pelegrí, Antoni ID,arder, Adolf Florensa, Pere
Corominas, Manel. Alcànbara i Gusart, Ar
tur Baldris, Joan Vinyas, Nicolau M.a Ru
bió, Francisco Tenas, Ezequiel •Porcel, Can
di
Closa, Joan Pardo, Joaquim Ducet,
Agustí Duran i Sanpere, Pompeu Fabra,
Santiago Gras, Antoni Ariet, Francesc Fol
Rosell, En
guera,, Josep Castells, Francesc
ric Mias, R. Orns Gracia i altres.
Secretari

daguer.

de

la REVISTA; F. Culí i Ver
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VIDA
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SERVEIS

LA LLUITA CONTRA LA POLS I EL FANG
ENQUITRANATS
La diferència essencial entre

CONS1 DERACIONS
La

pols

fang

i el

moltes

racteri',zen

són

dues Coses que

de

nostres

les

i

viles

quan fa bon temps i fang,

pobles: pols,

de cavalls i els de benzina,

ca

en

un

pobles,

tota

majoria
un o dos
queda reduït
no
és més
carrers, en els quals el paviment
no passa de terra
que un engravat i sovint
•altres
aixafada.
En
ben
pobles, tot •el trà
de

immensa

vida i tràfec

la

pols

de

de'fang

i

però

vament,

en

ciutat

una

pols

de la

possible lograr-ho?

¿Pot,
habitants, tenir

de 2 o 3 mil

cuidada%

el travessa ben

tenir

i

pols

amb

fang,

deLs

els

seus

sorgeix

carrer,

en

i •el
un

Però,

afermat;

cal

no

amb una

pressió
seu

setes, segons

la

el pes; si ni

a

a

aparelis

posseir

pas

cost varia de 3

deixar els

•ocasió,
seus

el

a

5 •mil pes

pot
Catalunya

vol fer-se,

sem

tenen inconvenient

roleus

o

ferm.

carrer

travessa, contribuint

ràpid

i més

major

al dia el

desgast del

•

portat a buscar una solució que
disminuint la pols i el fang allargués •la
vida dels paviments, sense necessitat de re
Córrer a paviments costosos com l'adoqui
això ha

nat i

l'asfaltat, que si bé són de més

ració,

tenen l'inconvenient que no

tar

l'abast dels

o

a

pressupostos

du

poden

es

de les viles

pobles
la millor

i més econòmica

solució s'ha

quitrà.
L' ENQUITRANAT

apa

un

de l'Estat, que

no

un •

a

es

constructora i segons

Públiques

així

I

un

quilos (fig. I),
quadrat de

la Mancomunitat de

Obres

aglutinant (cal

pols de carretera, detritus de pe

vegades
els

•la carretera que

o

procediment

al

recorren

tres

o

l'en

construir bé

aquesta despesa

pre que hi ha
en•

Per

per centímetre

casa

un

abundància,

pols,

la

de regar dos

I

benzina per a fer un bon
fer-se amb un roleu de dos

27 quilos; el

amb

la

anem

o

pot

sobre

a

apisonant

•no

aparells de vapor o ben
pog-uent-los posseir el po

caballs, d'un pes de 2,700

bé

s'ha d'estendre

el• record de la carretera que s'ha Fig. 2. Preparant l'afermat

rell de vapor

o

tirant-hi ,aigua

a

recur

volguer fer

i

a

Aparell per a enquitranar carrers. Cost de 600:a 8C0 pts.

3:—

minuir

estenent-hi

vol

es

Fig.

trobat revestint els afermats d'una capa de

fer l'afermat.

zina, fan que no
ble, es renuncia sovint

o

AjuntaMent

D'això

pecials

construït ,amb els

pessetes

fang.

migrats

del carrer es necessiten

recorre's

cap baix, 25,000

la carretera que

gravat

carrer.

poble

en

•

Pot, lograr

pressupostos?
parlar en •aquest article. •
La primera dificultat en

sos

o

cal tenir-La

perquè volen evi

carrer, és

el

una

•per

però que per

més.

çobres,

molèsties

tar les

:seguida, pel

de

s'ha trobat amb el factor pes

Sempre que

o

o

compte, ja que els roleus de motor costen

grava,

que

setes que li feia impossible la sólució.

pavimentar

poble

l'Ajuntament ha in
vegades arreglar definiti

tentat diferentes

importància,
ciutat mitjana no•

gran •ciutat té
un

•del pes

que aquests últims •donen
major rendiment, circumstància que per
en

Fet l'afermat,

la carretera que el travessa, lloc

fec està en

cost, està

la construcció -de •carreteres

a

temps de pluja.
En la

i el

els aparells

part

a

cilindres mecà

MCS.

Plaça

de

l'Indepenc%cia. Girona

etc.) sobre •el qual passa el roleu và
ries vegades, fins a deixar la superfície ben
llisa amb el bombeig que ha de tenir 1,1
carrer. (Fig. 2).
Fins aquí, ço no és més que construir una
dres,

carretera,•
hi ha

pot

o

pols

earrer, que mentre és

ni

fang i, si

conservar-se

del tràfec

dels
dels

no

reduït,

però

l'aug

a

conse

com

de la introducció dels automòbils en

la indústria i el turisme, han
d'una

nou

el tràfec •és

alguns anys;

ment considerable

qüència

manera

carrers

extraordinària

al

d,sga,st

i carreteres, escursant la

paviments
altra part, molts pobles

bre el ferm del carrer

"gruix

rida

a

dis

so
un

de la des

quitrà procedent
en les fàbriques del gas
per a la illuminació de les poblacions. En
realitat, l'enquitranat no és més que un re
vestiment del paviment que mantenint la
cohesió de la grava de l'aferm,at, priva que
es destruixen les pedreS, protegint-les con
uniforme,

tra els efectes de la circulació rodada i de la

pluja evitant el

fang

i la

pols.
•

PREPARACIÓ
Si

es

DEL

PAVIMENT

tracta d'una carrgera vella,

engravar-la

on

convingui tapant

i deixant-la ben• llisa.

Si és

tracta d'una

una

quitrà.

pot estendre's el

nova,

per

estendre

en

carretera I amb

o

tillació de la hulla

contribuït

seus

Per

l'enquitranat

Consisteix
de la

carretera

o

carretera

Tant si

carrer

nou

vell, cal abans d'estendre-hi el

quitrà,

combrar-lo ben bé

no

Es

pols.

a

fi de que

cal

els clots

necessari també que el

es

com

i es

quedi
paviment
hi

estigui ben sec i no tingui humitats. Una
vegada la superfície de P,afermat .és com
pletament contínua, neta de pols i dels de
tritus orgànics que pot haver-hi al carrer,
cal deixar l'engravat en forma tal que •les
seves

ben

pedres formin «mosaic», amb els junts

degradats,

cohessió

de

trencar

sense

l'afermat,

per

per això

la

aplicar-s'hi

ci

quitrà •després.
COL-LOCACIÓ
•

Fig.

1. —

Roleu de llança giratòria

DEL

S'adquireix

que

de la fàbrica del gas,

cal escalfar fins

a

quitrà

1ebullició-70

o

80

REVISTA

8

després estendre'l sobre el terreny.
aquesta operació es troben en el co
aparells propòsit per a l'enquitranat

graus—i
Per a
merç

de carrers.

Un dels més senzills és el que

representa la fig. 3.

Consisteix

en una ca:

qbal

dera vertical en l'interior de la

hi ha

DE

LA

VIDA

MUNICIPAI

quadrats per dia. El seu cost és de 600 a
800 pessetes, comprès els raspalls.
Les quantitats de quitrà varien de 1 a 3
quilos per metre quadrat. Una vegada es
tès el quitrà es deixa dos o tres horeis, el
necessari per a que els olis fluids del

temps

quitrà

entrin pels junts

tenir

el

aquest

capa de

una

s'esté.n

de dos

sorra

gruix.
quitrà està

tres de
el

quitrà. Passat
sobre l'enquitranat
del

refredament

temps,

Als tres

.

o

quatre

pot

produeix

dies, quan
re

sorra

donar-se el

dies

les poques setmanes

a

dóna

la

sensació d'un asfalt.

Tingui's
és

un

paviment

que l'enquitranat

definitiu i que el

pricipal és disminuir la
els a,fermats.

servant

pols

Com el

objecte

seu

el

no

fang,

con

cost

seu

és

molt econòmic, pot enquitranar-se un car
rer dos o tres
vegades a l'any, gastant cada

vegada que

quitrà,
drat.

4. —

Fig.

Oirona

Enquitranat de carrers.

da és de 150
tada sobre
de

250 litres; la caldera

a

rodes unides per

unes

ferro del que

penja

sada per cremar-hi
dera hi ha
mateixa
la

formant

hi ha

anterior

part

juntat

embut

un

rodes, per

les

a

ijaparell;

part

la

a

la

de 130

tretze

vint cèntims

•a

a

quilo

menys

per metre qua

de quitrà costen

200

pessetes,
quilo,

es

DEL

METRE

és

Ca

a

dir,

•a

de

008
recollida i

Escombrat,

transport

les escombraries, terres,

L'enquitranat,
dial, costava

en

•quitrà.

015

Estendre el quitrà sobre el paviment.

0'10
005

Amortització de la caldera i respalls.
Accidents del treball i segur obrer.
metre

per

ELS

país

010
006

Ptes.

quadrat.

ECONÒMICS

RESULTATS

Tenint iper

l'engravat

115

sigut

carreteres

1906

i

mun

cinquan

uns

protegir

carrers

els seus. resultats? En citaré un
famosa avinguda del «Bois

la

de-Boulogne»,
nar-se

L'ENQUITRANAT

DE

objecte l'enquitranat

de

exemple:

tenia

de

París,

abans

d'equitra
a l'any

duració de 3 anys;

una

enquitranar-se i ha durat 7 anys,
enquitranant-la dues vegades l'any.
va

Le

Gaurian,

el

en

seu

fet a

França

en

engra.vat

a

un

«Les

estudi

escollint dos trossos:

enquitranat,

l'altre

i

cita

Ia carretera nacional entre

Trilport,

Meaux i

recent llibre

(1921),

chaussées modernes»

nyals per

abans de la guerra
el nostre

de

fulles del

d'estendre el

abans

carrer

ques condicions

QUADRAT

arbre

amb

desgast

medir el

identi

circulació

d'orientació,

en

i

tant

se

perfil

de

en

el

un

la carretera; al cap de sis anys s'ha obtin

gut

el

següent

resultat:

dispo
la cal
la

part de

fogaina.

braç

un
on

un

Sobre

llenya.

i la xameneia de

va mun

fogaina

una

a un

quilos

El mil

enquitranar

a

015

calsse de tràfec, colocant de tant
la seva cabu

metres;

fins arribar

talunya
COST
de 7 o 8

serpentí

un

torna

es

046

de la fàbrica al

carrer.

han

present

ben

quitrà

d'usar-se

mida que pssen els dies

to gris •i

del

L'ENQUITRANAT

quitrà.

Llenya.

Cost

primers

als

del

acopi

car

impressió desagradable, però
va prenent un

una

i

Transport

al tràfec.

L'enquitranat
a

Adquisició

tres centíme

a

s'escombra la

sec,

tirant tota la sobrera i
rer

de l'afermat i ob

COST DEL METRE QUADRAT DE

En

ferro

de

córrer tot

fa

posterior

el tub

regar.

quitrà

S'aboca el

per l'embut de la cal

d'era, passa pel serpentí
calfat, torna a la caldera
A

regar.

pot

el carbó

usar-se

gada

fogaina,

la

quitrà

el

sitjada,

a

cionant

la
a

vegada

es

d'allí, al tub

de

combustible,

.a

llenya.

Una

ve

la temperatura de

l'enquitrana
manobre, qui ac
palanca, obre la regadora, i

comença

arrossegada

dora,

i

com

o

arriba

i una

una

s'estén el quitrà

marxar
un

per

en

una

faixa de 150

a

2

metres.
Un
nec

el

dos homes amb

o

llarg

quitrà

nent,

repartint,

van
a

com

mida que

pot

la caldera
o

bé

es

es

el va

fig. 4.

la

mà

Fig. C. — Enquitranadara.

este
Si

al de la

(fig.

5)

figura

6, que per
bomba estén el quitrà pol

voritzat.

ta cèntims per metre
cost degut

—

quadrat;

naturalment

na•

quitrà

donat el cost següent:

superfície

de 600

a

1,000

metres

—

avui
a

•seu

l'augment

de la mà d'obra i del quitrà, pot calcular
se entre 080 i 125 ptes.

Els aparells de la fig. 3, que són els més
indicats per a pobles, permeten revestir de
una

Obrers esteuent uniformement el

quitrà

amb

raspall

es

gran escala, llavors

transporta per cavalls

recorre

l'acció d'una

en

en

de

gruix uniforme,

l'aparell

veure's

tracta d'enquitranat

raspall

un
en

Unes proves que
en

la

Plaça

jo he realitzat

a

Desgast

en

el tros no

enquitranat

...

40 m/m

8 m/m
Desgast
enquitranat...
Els resultats, doncs, no poden ésser més
en

el tros

evidents.

Giro

de la Independència, m'han

CONSERVACIó DE L'ENQUITRANAT

Qualsevol classe de

paviment

necessita que

DE

REVISTA
En

se'l conservi.

aquest aspecte tots els pa

els

pobles

den tenir

una

i les ciutats

nats i asfaltats, han de recÓrrer

servació de l'afermat dels

seus

la

a

con

carrers, gas

quantitats molt més superiors a la que
els representaria el primer establiment d'un
enquitranat, amb l'inconvenient de les mo
lèsties que donen els carrers engravats.
Construït un enquitranat, vol un cuida
do especial en la seva conservació, i la seva
vida podrà prolongar-se considerablement
reparant totes aquells parts en que per efec
tes del tràfec el quitrà ha desaparegut que
dant vistes les pedres que formen l'afermat ;
en aquest cas procedeixi's de seguit a esten
dre-hi quitrà. recobrint-10 de sorra. Aquests
arreglos parcials allargaran la vida de l'en
quitranat.
Com l'enquitranat no és més que una pel
tant

lícula que recobreix l'afermat, •si el
és molt

castigat pel

al menys
ta de

una

carrers

carrer

tràfec, deurà revestir-se

vegada cada any. Si es trac
de poc tràfec, solament arre

glant aquells trossos que han sofert desper
fectes, podrà enquitranar-se cada dos anys.
La conservació de l'Avinguda del Bosc de
Bolónia de París quan era engravada (ma
cadam) costava 210 francs l'any, quan fou
:
enquitranada va costar 1'32 francs
ésser, doncs, del 38 per 100.

l'economia

va

Una de les

principals

artèries de circulació

d'automóbils dels voltants de París,
carretera

entre

Saint

quan fou

engravada

és la

Cloud i Versailles ;

amb

porfiid

va

VIDA

MUNICIPAL

enquitranat •i que molts
prenen per asfaltat, costava a l'Ajuntament
de la capital catalana quinze cèntims per
metre quadrat i any. Ara bé, compari's el
tràfec del Passeig de Gràcia de Barcelona
amb qualsevol carrer o carretera de poble o
/ciutat mitjana, i es compendrà que està a
Barcelona, que és

despesa anyal, però
mitjanes que no po
paviments definitius com adoqui

viments necessiten

LA

durar

solament dos anys, costant 3 francs metre

Fig.
l'abast de tots els
seus carrers

pobles,

9

plujós no exerceix cap influència; pre
a
Anglaterra, pas de pluja, és on
aplicat més l'enquitranat.

clima

cisament
s'ha

Respecte

la classe de vehicles, els auto

a

mòbils de

luxe

l'enquitranat;

destrueix són els

7.—Carrer enquitranat amb el costat de la vorera

el poguer tenir els

ben conservats. Avui gasten per

i de llantes

perjudiquen

no

çle les

una

cosa

de tracció animal

carros

adoquinat

metalliques i
un major

exigeixen

cas

gran

que més el

coses

estretes;
cuidado

en
en

aquest
la

con

tenir mal conservat un carrer, molt més de

servació.

lo que -gastarien per tenir-lo ben conservat

Una altra observació cal fer, i és que l'en
quitranat no arribi a les voreres; pot arre

amb

enquitranat.

un

Encara que, potser,

acertaríem més dient que són molts • els po

bles, que

gasten •quasi

no

vació dels

seus

res

en

la

conser

carrers.

glar-se• això fent a lo llarg de la vorera una
franja adoquinada de 40 o 50 centímetres,
o bé una franja de formigó de sorra grana
da estesa sobre l'afermat i d'un ample de

OBSERVACIONS

SOBRE

L'enquitranat

no

ques de l'any ; amb

L'ENQUITRANAT
pot fer-se

a

30

totes les èpo

preferència,

a

la prima

i a l'estiu. Cal sempre que el carrer es

vera

tigui ben

sec.

aplicar-se l'enquitranat sobre un
si aquest no té la superfície ben

No deu
afermat

a

40

centímetres;

és aquesta

una

solució

jo he usat amb bon resultat i economia.
figura 7 dóna exemple d'aquesta classe

que
La

i f.a

la bellesa que pren

veure

•un

carrer

degudament enquitranat.
I per acabar, cal tenir present que

on

fra

l'enquitranat és que no s'hi ha aplicat
degudament. Allà on és fet l'enquitranat tèc
cassa

nicament,

pols

i el

ha

representat

fang,

triomf sobre la

un

i una economia en el cost de

conservació dels

carrers.

La pols i el fang treuen dels nostres po
bles
dels

part de la seva
pobles civilitzats.

bellesa i 'els
La

allunya

pols perjudica

a

la salut i és vehicle d'un sens fi de malal

ties

contagioses;

automòbils

la

ràpida

velocitat

dels

aixeca núvols de "pols
dóna
perillós el pas pels nos

pluges de fang, fent
tres
Flg. 6. — Enquitranadora sense ús de raspall

quadrat,

enquitranada va durar

i va costar 360 francs metre

quatre anys

quadrat, és

a

engravada va costar a raó de 150 pes
setes metre quadrat i • any, i enquitranada a
raó dè 090 francs metre quadrat i any. Eco
dir,

nomia: 40 per 100.
La conservació del • Passeig de Gràcia de

arreglant els clots, de lo contrari, el
quitrà pendrà un gruix de 6 o 8 centime
tres que el portarà al fracàs.
En els carrers secs i ben soleiats, el qui
llisa,

trà dóna immillorables resultats. Si el
rer

cal

per la
—

ho

orientació és molt

seva

repetim

legislació vigent

CONSULTES

—

en

car

sec.

El

matèria de timbre

no

que

quina

classe de timbre vénen

subjectes

estigui ben

desprèn pas que, per aquests efectes, cal
gui distingir entre pressupostos ordinaris i

Abans que tot cal fer avinent que

de la

extraordinaris.

.

D'altra banda en cap article de la vigent
llei de 19 octubre de 1920, es fa indicació
en el sentit de subjectar a la tributació per
timbre als
municipals. El nú

pressupostos
/

ni

fang.

no

faci ni pols

En les nostres mans està acabar

amb l'un i amb

l'altre.

Es

aquesta

creuada que cal

empendre,

no

solament per

la millor bellesa

urbana, sinó també per

talvi de la hisenda

ombrejat

es

els documents que integren els pressupos
tos municipals així ordinaris com extraor
dinaris?

carrers.

L'ideal d'un carrer, és que

una

es

municipal.
R. GIRALT CASADESÚS

Arquitecte municipal

de

Figueres i Girona

3 de l'article 104 de l'esmentada llei es
refereix solament als comptes del pressu
post municipal, document essencialment
mero

distint del pressupost.
No resultant d'una manera expressa gra
vats amb timbre de cap mena, és indubta
ble que no procedeix exigir el reintegrament

d'aquest

document.

10

REVISTA
Com és sabut a

part del pressupost pròpia

ment dit, els documents justificatius i com
plementaris del mateix són:
a) Certificach5 de l'acta de la sessió de la

Municipal en que s'hagi
el pressupost.
b) Resum del pressupost.

Junta

discutit i

aprovat

c) Estat comparatiu, amb el de l'any pre
cedent.
d) Estat general d'ingressos i despeses.
c) Relació detallada dels ingressos i des
peses.

f) Carpetes

per capítols i articles.
Dels documents esmentats sols procedeix,
de conformitat

a

l'article 30, núm. 2 de la

vigent

llei del timbre, el reintegrament amb
sagell mòbil de 010 ptes. de les certificacions
de les actes de discussió i aprovació del pres
supost, estant-ne completament alliberats
els demés.
Confirmen

bre,

promulgació

deuen

de la

vigent llei del
vigents puix

tim

considerar-se

foren dictades
a

VIDA

LA

MUNICIPAL

ple domini dels drets civils i polítics; que
el càrrec de Secretari és incompatible amb
tot altre càrrec municipal; i que no poden
ser secretaris els
regidors del mateix Ajun
tament.
La Llei electoral, en• son article 1, esta
bleix que són electors per a Diputats a Corts
Regidors tots els homes espanyols majors
de vint-i-cinc anys que es rtroben en ple do
dels seus drets civils i siguin veïns

'mini

Municipi

d'un

el qual hi comptin dos
anys al menys de residència.
Pel nostré .objecte, cal que fem remar
car bé que el Secretari ha d'estar en
ple
•en

fruhn.ent de drets civils i polítics, la qual
cosa vol dir que .ademés de ser major d'e
dat ha de tenir vot, per suposat, en el
terme

ha dexercir tal càrrec, doncs
altre terme municipal j.a deixa de

un

on

en
ser

Secretari, quedant-..se tan solament amb la

aquesta doctrina la Resolució
de 3 setembre de 1894 i la R. O. de 21 abril
de 1900, que si bé són de data anterior a la
de la

DE

en una

que
situació legal idèntica

la d'avui.

condició de ciutadà com els altres
neral.

ge

per a ésser Regidor s'ha de ser
veí del terme municipal; per
ésser Secre
tari s'ha d'estar en ple domini de tots els
Ara bé:

drets

polítics,

i per
d'un

a

s'ha

tenir dret

Municipi

en

a

de tenir vot electoral;
votar, s'ha de •ser veí

•el qual compti

un

de residència de dos anys, lo
valent
dir que per a ésser
de

OPINIONS

en

ser

vel del mateix

mínim

qual
equi
Regidor ,s'ha
Municipi i per a ser
és

Secretari, també.

DELS SECRETARIS

ignorem pas que els que desempenyen
càrrecs públics guanyen •abans que els .al
No

REGIDOR EN UN MUNICIPI
I SECRETARI EN UN ALTRE

tres,

la

condició de

veïns, doncs són

siderats tals •des del
han pres possessió del

con

primer•
mateix; però

moment que

càrrec de Secretari és incompatible amb tot
altre càrrec municipal, i que no poden és
Secretaris iels• Regidors del mateix Ajun
tament. I si no poden ser Secretaris els
liegidors del mateix Ajuntament, podran
ser

els d'un altre?
Segons nostre moder:
tíssim criteri, la resposta afirmativa .a aque
lla pregunta seria un grossíssim absurde
que la Llei no podrà mai mai sancionar.
En virtut de tot el raonat repetim
ser-ne

aquí

l'afirmació de que• és illegal i per tantfilleit
desempenyar el càrrec de Regidor en un

Municipi

i el de Secretari en un

altre, la ma

teixa

persona.
•Si això no és legal ¿quines conseqüències
poden derivar-se de la seva realització?

La contesta aquí és, a nostre entendre, molt
clara 1 terminant. En primer lloc, són nul
les totes les actuacions que farà en ambdós
càrrecs la persona que •els desempenyi per
manca de. les condicions
legals necessàries
per al desempenyament d'un i altre. I aquí
convé deixar ben sentat que, en bons prin

jurídics,

lo
que és nul de son prin
convalida pas *anib el temps, sinó
que sempre adoleix del defecte de nullitat
Les responsabilitats que d'aq-uest ,funcio

cipis
cipi,

no es

d'aquesta 'conducta naturalment
deduir-se'n, són, segons nostre

nament i
drien

po
hu

mul

juí, de tres classes: civils, administra
tives i criminals.
Podran reclamar i exigir les correspo
nents responsabilitats civils amb arreglo a
la Llei de 5 d'abril de 1904, i al Reglament
per a la seva execució cle 2 de setembre del
mateix any, tots aquells que resultin perju

sempre
resulta que aquesta mateixa condició, re
clama la residència fixa en un Municipi, per
més •o menys temps, segons se desempenyi

dicats per actes i omisions lesives realitza
des .amb infracció de precepte legal exprés,

un .càrrec públic. Doncs, si l'un i l'al
d'aquests dos càrrecs públics demanen
veïnatge ¿com• és possible que pugui ésser
veí del Municipi on és Regidor, el mateix
que a la vegada és veí d'un .altre Municipi
•on és Secretari?
Esser vel a la vegada de
dos termes municipals és un absurd'e, és
un impossible
legal; no existeix cap llei que
ho autoritzi; en canvi el mateix sentit comú
ho reprova.
Per tant podem lògicament

Com se compendrà, si les actuacions del
qui exerceix duplicitat de càrrecs ,en dife
rents Municipis s,ón nulles, és
quasi segur
que per aquesta sola circumstància seran
lesives per algú, i com són fetes amb ma
nifesta infracció de llei, o de precepte
legal,
segons creiem haver demostrat, és clar que
els crui surtin perjudicats podran sempre
exifgir les degudes responsabilitats civils,

Com a qüestió prèvia, cal examinar i te
nir present les condicions i requisits legals

treure la conseqüència de crue si és un ab
surde l'ésser veí a ia vegada, de dos Muni

danys

necessaris per ésser regidor.
Del contingut en P.article 41 de la Llei
Municipal en relació amb la R. O. octu

cipis, també ho és el desempenyar la matei
xa persona, a la vegada, el càrrec de
Regi
dor en l'un i el de Secretarl en l'altre, i que
per tant aquesta duplicitat de funcions pú
bliques •és illegal.
Per al cas de que aquest raonament. no
fos tot lo convincent que nosaltres creiem,

Això,

encara

sembli

que

una

paradoxa,

és una realitat que illegalment es consent
a Espanya per allò de que tot lo que no té
contradicció, té passament.
Nosaltres, sense el més petit ànim de

contradir cap cas concret, i en cl terreny
purament científic, volem fer un detingut
estudi

d'investigació

cions vigents que
per a veure si és

damunt de les

regulen

aquests

disposi
serveis,

lleit que una mateixa
alhora
els dos càrrecs
persona desempenyi
i les conseqüències q-ue d'aital duplicitat de
funcions

poden

no

derivar-se'n.

1..amb el preceptuart per l'arti
la vigent Llei electoral, se desprèn
ésser elegibles per al càrrec de re

bre de 1903
cle 4 de

que per
gidor, és necessari tenir més

de 25 anys,
anys al menys, d'e residència
el terme municipal,
sense
haver

portar quatre
fixa

en

perdut

la condició del veí per absència defi
nitiva del mateix, L estar en ple frulment de
tots els

drets civils.
•L'article 43 de la mateixa Llei

Municipal
senyala els casos d'incompatibilitat per
ésser regidors, i en el paràgraf 3 del mateix
es diu que no poden ésser regidors els que
desempenyen funcions públiq-ues retribuï
des, encara que hagin renunciat al sou; sen.
se aclarir si aqueixes funcions públiques re
tribuïdes han de desempenya.r-se en el ma
teix terme municipal o bé fora d'ell.
Però no importa; més endavant ja, par
larem d'aq-uest particular.
L'article 123 de la pròpia vigent Llei Mu

estatneix que per a ser Secretari
necessita, rentre altres condicions, estar

nicipal

se
en

o

no

tre

en farem
algun altre que
d'evid'enclar la nostra tresi.

potser

•acabarà

Conforme havfem deixat sentat, la Llei
Municipal, quan senyala les incompatibi
litats per als Regidors, diu que una d'elles
ho és el

bliques.
ser
ens

Si

dins

desempenyament de funcions pú
Es veritat que no diu si ha d'és
o

fora del mateix

permet acceptar

una

Municipi, lo que
i altra hipòtesi.

vol que s refereixi al mateix terme,
no hi tenim
cap inconvenient; però llavors
direm que si la Llei ho prohibeix •a dins del
es

en

agravi d'un dret definit

en

disposicions

legals.

crue

consisteixen

el resarciment

en

dels

s'hagin ocasionat
cases de responsabili

perjudicis

que

perjudici dels
tat criminal expressament previstos en
Codi penal o en altres lleis especials.
sense

En quant .a les reshonsabilitats adminis
tratives, que hauran d'ésser castigades pels

superiors

jeràrquics,

seran

depurades

i exi

gides sempre que aquests superiors tinguin
esment, per la denúncia de crualsevol vef, o
per qualsevulla circumstància crue sia, de
la cornissió de l'abús que senyalem.
I é,cruè direm de les responsabilitats cri
minals

en

què poden incorre els que, amb

tanta despreocupació,
càrrecs?

acaparen

aixf

els

Doncs que tal vegada podrien estar com
presos en algun dels segfrents articles del
Codi penal que, traduïts literalment, copiem
a continuació, sense fer-hi cap comentari,
•
doncs •els deixem per a que els faci el lree
tor :
•

propi Municipi, és més

lògic encara i con
venient que ho prohibeixi a fora, •doncs és
més, molt més impropi.

El que sense títol o cau
o
sa legítima exercís actes d'una Autoritat
funcionari públic, .atribuint-se caràcter ofi

ens negarà que els dos càrrecs a
referim porten, •un i altre, anexe el
desempenyament de funcions públiques..
També afegeix la Llei Municipal que el

cial, serà

Ningú

crue

ens

«Article 342.

castigat

correccional

en

amb

els

la pena de presó
i
graus mínim

seus

mitjà.
Article 385.

El funcionari

públic

que con

REVISTA
tinués exercint el

empleu,

seu

càrrec

o

co

confor

després que degués cessar,
les lleis, reglaments o disposicions es
pecials del seu r.am respectiu, serà Gastigat
amb les penes d'inhabilitació especial tem
missió
me a

poral,
a

en son

grau mínim, i penyora de 125

pessetes.

1,250

El• funcionari

Article 393.

públic

que a
gratcient proposés o nomenés per a càrrec
públic persona en qui no concorrin els re
quisits legals, serà castigat amb la pena de
suspensió i multa de 125 a 1,250 pessetes.

Aquests càstics deuen entendre's amb ar
reglo als principis generals de Dret penal,
que seran aplicats, sense perjudici de les
responsabilitats civils que per a cada cas hi
hagi lloc.»
L'exposada

•

teoria

que

creiem rigorosa

legal, és també aplicable a aquells ça
què una mateixa persona, desempe
més dunaT Secretaria, si no es troba aii

ment
sos

nya

en

toritzada per l'article 3 del R. D. de 3 de
juny de 1921 o per alguna altra disposició
especial; així com tarnbé la considerem apli
cable en aquells altres casos en que l'Al
bé el Secretari cobra, guarda i pa
ga quantitats per compte del Municipi, ço
és, desempenya el càrrec de Dipositari mu
nicipal a més del seu propi, lo qual és més
calde

o

freqüent
nen una

se,

del necessari, encara que tots te
explicació o altra per a justificar

consistint

generalment

en

la falta de

confiança que tenen amb el Tresorer,

sense

fer-se càrrec de que tal vegada ells tampoc
n'inspiren prou •al Municipi que els votà
per a Alcalde o Secretari i potser no els

Dipositaris, doncs aquests
són pas tots iguals ni reclamen
les mateixes condicions.
Voldriem no haver molestat a ningú i per

DE

4.t Ratificar l'acord pres en la sessió anterior de no admetre en avant aquells fun
cionaris que excedeixin de 65 anys.
5.b Encomanar als Srs. Bosch i Blanco
per a que redactin un model de certificació

no

lo mateix

2100

1260

1660

en

48
49

1265

1665
1675

2110
2120

vigència.
6.h Aprobar

les baixes per malaltia dels
afiliats Srs. Màxim Perramon Soler i Emili
Cerdà Vallcorba afiliats de la 2.a i 3.a Cate-

50

1275
1285

51
52

respectivament, amb
reglamenta-

goria núms. 126 i 130,

dret al cobrament del subsidis

Denegal

la concessió de subsidis per
malaltia al Sr. Ramon Vila, afiliat núm. 27
de la 2.a Categoria, per trobar-se-reglamentàriament en descobert de pagament i haver
remés la baixa passat el termini reglamentari, i al Sr. Francesc Marti, núm. 84 de la
mateixa

categoria,

per trobar-se reglamendescobert de ipagament.
8.a, 1.r El trasllat per part dels afiliats a
categories superiors, conseqüència de varia
tàriarnent

en

ció en el càrrec

snbjectaran

es

disposicions:
A) Pels afiliats

a

la Mutualitat els següents

funcionaris:
Primera categoria.-Isidre Rius Prats, Se
cretari, Vallbona (Barcelona); Josep Julià

Roqué, Secretari, Pallerols (Lleyda) ; Pere
Camps Mirach, Secretari, Viure (Girona) ;
Francesc
Oliva
Gomà, Secretari, Arfa
(Lleyda).
Segona categoria.-Josep M.a Refié, Secre
tari, Fondarella (Lleyda).
Tercera categoria.-Francesc Casajuana
Sisquella, Secretari, Calaf (Barcelona).
2.n

Vistos els

antecedents remesos,
confirmar l'admissió del Sr. Joan Aragonés
nous

Secretari de Poboleda.
3.r Denegar l'admissió del Sr. Antoni Ser
rate per mancar-li el caràcter de funcionari
municipal, requisit indispensable per a és
ser admès com a soci segons l'article 2.n del

Reglament.

a

les

hagin ingressat

que

a) No excedint de 50 anys
del trasllat, deurà solament
quota corresponent a la nova

en

arreglo

a

la

•

la

abonar-se

categoria.

següent:

Anys

jPtes.

Pessetes

Pessetes

51

1250

1665

2125

52
53

1295
1360

1695
1760

2180
2no

54

1430
1510

1830

2430
2575

1590

1990
2080

2740

2190

3110

2300

3310
3460

55
56
58

1680
1790

59
60

1900
1985

c) Després
abonar-se la

la

De 3. a 4.a c.

De 2.° a3a c.

1910

2910

2385

2195
2300

53

1420

1820

2425

M

1500

1900

2570

55
56

1585
1670

1985
2070

2720
2865

57

1755

2085

3020

58

1830

2230

3145

59
60

1945
1990

2345
2390

3350

c)

Després de complir
la

De 1.. a 2.° c.

De 2.' a 3.° c.

De "t.° a 4.° c.

Anvs

Ptes

Pessetes

Pessetes

46
47

310

360

510

360

48

310
310

360

510
510

49

310

360

510

50

310
315

360
365

510
515

51
52

315

365

515

53

325

3'75

525

54
55

335
350

385
400

5'35
550

56
57

360
370

410
420

560
570

58

380

430

580

59
60

390
400

440

590

450

600

C) Pels afiliats que hagin ingressat a la
Mutualitat excedint dels 40 anys:
a) Deura abonar-se la quota mensual
amb arreglo a la següent:

de complir els 65 anys; deurà
quota mensual amb arreglo a
Tarifa núm. 5

‘núm.

De 2.' a

c.

2
De 3.a a 4.a c.

De 1a a 2.° c.

Anys

Ptes.

Pessetes

Pessetes

51
52

310
315

360
365

510
515

41

53

325
335

375
385

350

56

360

57

370
380

58
59

els 65 anys; deurà
mensual amb arreglo a

Tarifa núm. 4

Anys

54
55

quota

següent:

següent:

De 1.a a 2a c.

3470

el moment

Tarifa núm. 1
De 1.° a 2.a c.

1705
1755

la

a

b) Passant dels 50 anys a1 tenir lloc el
trasllat; deurà abonar-se la quota mensual
amb

2165

1305
1355

abonar-se
la

2140

1685

següents

Mutualitat dels 20 als 35 anys:

Tarifa

Admetre

•

,

ris.
7.h

•

Ptes.

De 2.a a 3.a c.

Pessetes

De
•

a4a c.

Pessetes

42

1260
1270

1660
1610

2125
2140

525
5'35

43
44

1285

1685

1305

1705

2165
2205

400

550

45

2265

560

46
47

1335
1365

1735

410
420

1765
1785

2325

430

570
580

440
450

590
600

-

48
49

1385
1405
1435

1805

2365
2400

50
51

1450

1835
1850

1475

1875

B) Per afiliats que hagin ingressat a la
Mutualitat excedint de 35 anys sense passar
dels 40:
a) No excedint de 45 en el moment del

52
53

1505
1530

1905
1930

2540

54

1565

1965

2700

55

trasllat; deurà, solament abonar-se la quo
ta corresponent a la nova catego,ria.

56

1605
1675

2005
2075

57
58

1760
1835

2160
2235

59
60

1950

2350

2005

2405

60

b)

390
400

c.

Pessetes

47

57

1.r

Pessetes

a 4.

que desitgin ingressar a la Musubstitució del que actualment té

l'Ajuntament de Torelló

En la sessió celebrada pel Consell de Go
vern el dia 4 de desembre darrer, es pren
gueren els següents acords:

Ptes.

De 3.

pels

panyar
tualitat

JOSEP CASTELLS

DE CATALUNYA

Anys

De 2.° a 3.° c.

1660

trinal.

MUTUALITAT DE SECRETARIS
I FUNCIONARIS MUNICIPALS

De 1.° a 2.° c.

1255

que tot ço dit, ho ha es
tat exclusivament des del punt de vista doc

Secretari de

Tarifa núm 3

46

repetim

•

11

de reconeixement facultatiu que deurà acom-

hagués votat per
càrrecs

MUNICIPAL

VIDA

LA

Passiat dels 45 al tenir lloc el trasllat

deurà abonar-se la quota mensual lamb
reglo a la següent:

ar

2460
2485
2500

2645
2770
2890
3030
3160
3365
34'89

12

REVIST A

b)

cumplir els 65 anys: deu
quota mensual amb arreglo

de

Després

rà abonar-se la

següent:

la

a

Pessetes

Anys

Ptes.

Pessetes

41

305

3'55

505

305
310

3'55
360

505
5'10

310

360

5'10

42
43
44
45

310

360

510

46
47

315
315

365

515

365

515

48

320

370

520

49
50

320

370
3'75

520
525

325

pagament pot fer-se:
Directament

DEURES

LA

QUE

MES

DE

AJUNTAMENTS
SERVEI

MILITAR

Allistament.—Tal

com

disposa

l'article 28

390

540

400
4'10

550

se •a

360

militar

57

370

420

560
570

58

380
390

430

580

440
460

590
610

dit allistament i a llus• pares i tutors, l'obli
gació que tenen de fer-s'hi inscriure •en el
transcurs de la primera desena del mes, i

340
350

55
56

59
C,0

410

L'edat dels trasllats

2.°

es

referirà

de la • Llei de

27 de febrer de 1912, el dia
de
primer
gener l'Alcaldia deu publicar un
ban fent saber al veïnat que va a procedir

la

la Categoria

l'ingressar
que
immediata inferior.
3.r Aquests trasllats sols es concediran
als afiliats que no excediran de 60 anys.
4.' Les quotes esmentades en les tarifes
es

tenia

a

en

núms. 1, 3 i 5, són les totals i la bonificació
del 100 per 100 per part de la Mancomunitat
dels afiliats que tenen reconegut
a favor
redueix a la meitat la quota
dret,
aquest
els afiliats.
que directament deuran abonar
esmentades en les tarifes
5.t Les

quotes

núms.
deuen

aquell

són les que concretament
abonar els afiliats beneficiats amb
100 per 100. Els demés afiliats que

2, 4

6,

i

gaudeixen d'aquesta bonificació, deuran
abonar les quotes que en les mateixes tari
fes s'esmenten, més el 100 per 100 que pels
•altres afiliats ingressa la Mancomunitat.
9.è Quedar assabentat de la situaciò de
no

recaptació
10.b

mes

de

quotes.

el segon dilluns de
celebrar sesions ordinàries
d'onze del matí.

Senyalar
per

quarts

a

cada
a

dos

RECORDATORIS

Documentació.—Els •afiliats que
han

remès la

encara no
en

l'ofici

documentació que
a la Mutualitat se'ls

notificació d'admissió

completar els res
pectius expedients personals, són pregats la
remetin amb tota urgència.
La documentació referida és la següent:
a) Partida de naixement o de baptisme a
manca d'aquesta (reintegrada amb la pòlis
sa d'una pesseta.
b) Certificat facultatiu acreditant la bona
salut, vísat per l'Alcaldia (reintegrat amb
pòlissa de dues pessetes).
c) Certificat acreditatiu de Pexercici del
reclamava a

l'objecte de

càrrec, fent-hi constar també la data del no
menament, presa de possessió• i si s'ha exer
el

càrrec

sense

interrupció (reintegrat

amb pòlissa de dues pessetes).
Els afiliats procedents del Montepio de
Funcionaris d'Administració local queden

dispensats
tatiu.

de

presentar

el

•la formació
•

certificat facul

Pallistament

de

corresponent

recordant

a

Als Establiments de Crèdit de que es
Mancomunitat per a recaptar els

la

seus

ingressos.

al servei

reemplaç;

minyons subjectes

•als

ensems

l'actual

a

a

que, de no fer-ho, incorren en la respon
sabilitat que estableix la Llei en els seus
articles 41, 304 i 305.

Corporació

La

Municipal,

dintre

la

pri

quinzena de gener deu procedir a •la
formació del repetit allistament i el mateix

mera

dia 15 s'han de fixar en els llocs de costum
còpies autoritzades per l'Alcalde i pel Se
cretari del mateix.
En dites còpies, que
restaran exposades al públic durant vuit
cal

dies,

consignar

minyons

el

punt

de residència dels

allistats.

Han d'ésser compresos• en l'allistament
tots els joves de la població que compleixin
els vint-i-un anys
1924, d'acord amb

de l'any
les relacions facilitades
el transcurs

en

inscripcions

sol
pel Jutjat Municipal i de les
licitades, encara que es desconegui el para
der de l'allistat, i t•ambé deuen figurar-hi
tots aquells que no• havent sigut
en
anteriors no
•compleixin trentanou
del 31 de desembre.
abans
anys
Aquells que no havent estat compresos en
anys

l'allistament de l'any corresponent i no ha
guessin sollicitat ésser inclosos en l'any

següent

a

primer

que

.aquell,

deuen ésser inclosos en el

s'efectui després de coneguda
l'omissió, adjudicant-los els primers nú.me
ros
del •sorteig, per ordre d'inclusió, clas
sificant-los com a soldats, si són declarats

útils,

i restant

privats

de les

excepcions

IMPOSA

GENER

paperetes

reclamacions.així

530
5'35

335

c)
val

mitjà de dites

3'75

53
54

Mutualitat.

LEGISLACIO

S'80
385

325
330

52

cit

l'Oficina de la Mutua

a

b) Per gir postal o sobre moneder, adre
çat al Secretari del Consell de Govern de la

litat.

525

51

la

MUNICIPAL

de quotes.—Dins el mes de ge
deuen els afiliats abonar l'import de les
respectives quotes corresponents 1s mesos
de gener, febrer i març.

a)
De3a54.nc.

VIDA

Payament

El

De2a.a.2.ac.

LA

ner

Tarifa núm 6

De i..a2.c.

DE

com

els

períodes

les quals han de formular-les.
L'acte de la rectificació començarà
la lectura clara i

en

alta

de

veu

amb
l'allista

i •acte seguit• oirà l'Ajuntament les
reclamacions que produeixin els interessats
referents a inclusions o •exclusions, adme

ment,

tent les proves que s'a,dueixin i resolent tot
seguit, per majoria •absoluta de vots, de
conformitat amb el •que es consideri just.

daquesta

L'acta

•sessió contindrà les recla

maci'ons exposades, les proves presentades
i les resolucions i acords de l'Ajuntament
referents a les mateixes.
A tots els Interessats que ho sollicitin se'ls
,entregarà certificació de Pacta en el que es
refereixi

a

llur

reclamació,

cap mena.
Si els Ajuntaments
cretes que

sense

tinguessin

demostressin

que

drets de

dades con
individu

un

hagués sigut •allistat indegudament, sota la
seva
responsabilitat i prèvia consulta ur
gent a la Comissió Mixta de Reclutament,
poden acordar l'exclusió del mateix sense
perjudici del dret de reclamació que pn
dran utilitzar els

•altres

afectats per l'ex

clusió.
REDUCCIó

DE

TEMPS DE SERVEI

Durant tot el

mes de gener i fins al ter
de
febrer, data fixada per al
diumenge
sorteig, poden sol.licitar els minyons allis
tats els beneficis de reducció de temps de
cer

servei
la

files

en

respectiva

mitjançant l'abonament
quota militar.

LLISTA DELS ELECTORS PER A COMPROMISSARIS

La

llista

de

regidors i majors contri
primer de gener tal

buients formada el dia
com

indicàvem

en

el número

anterior deu

restar expasada al públic als efectes de
clamació fins el dia 20 del propi mes.
PADRONS I MATRÍCULES DE CONTRIBUCIONS
DE

el

re

le

a

de

de

PER A SENADORS

gals
el

per a

les Autoritats devant

que poguessin invocar i perdent el dret
les prórrogues i reduccions de què tracta

L'ESTAT

Capítol XX de la Llei, tot sense perjudici
les responsabilitats i penes que •estableix

Territorial Rústica.—Durant el mes de ge
ner, els Alcaldes i Secretaris deuen iniciar

Capítol

XXII de la mateixa Llei.

les

diumenge

individual de rústica i pecuària;

L'últim

gener cal
que facin els municipis la rectificació de
l'allista,ment anunciant l'acte amb la publi
citat acostumada
rer

a

del

mes

de

pugui concór
qui pugui inte

fi de que

al mateix tot •aquell

a

ressar.

Tots els compresos
• ésser convocats
per

en

Pallistament deuen

paperetes duplicades,

qual duplicat deurà firmar Pinteressat, el
pare, la mare, el tutor, el més prop parent
o bé la persona de qui depengui,
adjun
tant-se després aquells duplicats a l'expe
dien.

Procedeix notificar als interessats per

tot

tasques

confecció

del

repartiment
a

fi de que

conegui el senyalament de cUpu
1924-25 i es pugui procedir •a la for
del mateix amb l'Ajuntament i Junta
Aquest padró deu restar •acabat

seguit

per .a
mació

de

es

abans del 14 de febrer tal com disposa
ticle tercer del R. 113,. de 4 abril de 1919. .
Territorial Urbana.—També durant el mes
de gener ha de preparar-se ja el padró d'e
dificis i solars, o bé l'apèndix si en aquest
l'article
any no cal fer padró, d'acord amb
d'abril
mencionat
R.
D.
de
4
del
quart
de 1919.

Industrial.—L'article quint

del

repetit

R.

D. de 4 d'abril de 1919

disposa que comen
de gener la formació de les
matrícules de la contribució industrial, les
quals deuran ésser acabades el 20 de març.
cin

el

en

mes

IMPOST SOBRE CARRUATGES DE LUXE
Del 15 al 30 del mes de Gener els possel
dors de carruatges de luxe deuen presen
tar a les Administracions d'Hisenda o bé
a

respectives poblacions
corresponent per a l'exacció

LA

DE

REVISTA

MUNICIPA

VIDA

REPARTIMENT GENERAL D'UTILITATS
IDIurant el mes de gener, els Ajuntaments
que deguin .utilitzar el mitjà de Reparti

general han de formar l'Ordenança

ment

assenyalada

en els articles 26 i 64 del R. D.
de 11 setembre de 1918 i nomenar ,en Junta
Municipal els vocals nats de la Comissió

parts

devaluació de les

quals

vocals

deu

real i

entregar-se

els doc-uments designats
mencionat R. D.

en

personal, als
públicament

l'article 77 del

les Alcaidies de les

la declaració
de l'impost.

SERVEIS

sense

PRESSUPOST MUNICIPAL
Encara que

CARÀCTER

DE

PERMANENTS

Rendició del Compte trimestral

Caixa

de

justificar.

Remisió a l'Administració de Contribu
cions del certificat d'adulteracions referent a

ORDINARI

ço- disposat

d'acord amb

TRIMESTRAL

en

l'article 150 de la llei Municipal, els Ajunta
ments deurien tenir ja confeccionat i apro
vat el Pressupost ordinari per a l'exercici

la Contribució sobre

Utilitats de la riquesa

Propietats

l'Administració • d'Impostos
de la certificació dels pagaments

són molts els
proper, tenint en compte que
i
el
tramiten
aproven després d'aquella
que
data, creiem convenient fer .alguna, obser
vació referent a la •formació del mateix.
Abans que tot donem per repetit tot el

realitzats

durant

consignat referent al particular en el núme
ro corresponent al gener anterior, primer

mestre anterior

de la REVISTA.
Com a novetat havem de recordar que
el proper Pressupost deu consignar-se

Despeses la

Remisió

tre

bre

a

subjectes
pagaments.
ai

so

Remisió al Govern civil per a la publica
O. de l'extracte d'acords del tri

ció al B.
riors

a

els

en

Ajuntaments infe

4,000 habitants.

SERVEIS

•en

Remisió de l'extracte mensual d'acords
per a la publicació en el B. 0., en els Ajun

quantitat

dits i deutes que ordenà el Dictamen-Llei
de 1917,. el resultat de qual liquidació i cor

PERMANENTS

taments

superiors

capitals

CARÀCTER

DE

a

provincia

de

MENSUAL

4,000 habitants
de

o

o

bé

partit judicial.

Formació i aprovació de la distribució de
•cab.als per al mes següent.
•

responent fixació de l'anualitat ha d'haver
publicat el B. O. de la Província, cumplint
O. del Directori de

trimes
cent

•en

-necessària per a pa
•a
l'Hisenda
de l'Estat, pro
gar l'anu.alitat
vinent de la liquidació realitzada per crè

la R.

transcorregut
l'impost del 120 per
el

JOAQUIM BOSCII
Professor a l'Escola d'Administració

17 de novembre

També cal que hi figuri una nova consig
nació per atendre al pagament de la quota
del repartiment a girar entre els pobles de

partit judicial en concepte de despe
de diferència de sou, lloguer d'oficina
habitació
material de les delegacions go

CENS ELECTORAL

cada

vernatives recentment creades. En els Ajun
taments caps de partit deu figurar-hi, se

consignació

gons entenem nosaltres,

a

in

i

despeses per la totalitat de dit
repartiment.
Aixf mateix cridem l'atenció referent a
que les indemnitzacions per a lloguer de

gressos

casa

als. mestres nacionals de

la localitat

d'.atenir-se, a partir del pressupost
a
•la següent escala:
Poblacions de menys de 500 habitants, 100
pessetes anyals.
Poblacions de 501 a 1,000 habitants, 150
pessetes any.als.
han

vinent,

Poblacions de 1,001
pessetes anyals.
Poblacions de

pessetes

a

5,000 habitants, 250
10,000 habitants, 500
•

anyaIs.

Poblacions
750

5,001

•a

de 10,001

a

20,000

habitants.

pessetes anyals.

Poblacions de

20,001

40,000 habitants,

1,000 pessetes anyals.
Poblacions de 40,001 a 100,000 habitants;
1,250 pessetes anyals.
Poblacions de 100,000 a 500,000 habitants,

1,500 pessetes anyals.
Madrid i Barcelona, 2,000 pessetes anyals.
Els mestres consorts que resideixin a la
mateixa

localitat

percebran

solament

una

*

*

Junta Central del Cens electoral, suara pu
blicada, i que afecta a la Constitució de la
Junta municipal, President de la mateixa i

importància,

data. Per la seva
dita disposicio :

aquí

inserim

«Primer.—Que per manca d'individus que
degudes condicions legals ni
en
el que resta• del present bienni ni en
el vinent, fins que s'organitzi el nou règim

reuneixin les

Ajuntaments

definitiu dels

no

part

formarà

de les Juntes municipals del Cens el regidor
de major nombre de vots a què la Llei elec
toral es refereix en l'article II i al qual
atribueix el càrrec de

vicepresident primer,

tampoc el suplent del l'esmentat regi
dor que la mateixa llei prevé.
Segon.—La presidència de les Juntes mu
nicipals serà ocupada en el vinent bienni
pel vocal de la Junta de Local de Reformes
Socials, a favor del qual hauria recaigut
designació votada en la sessió que la Junta,
com

constituïda

preceptes

i

funcionant d'acord

amb

els

legals, havia de celebrar-se el dia

primer d'octubre.
En

de

cas

no

haver-se fet l'esmentada de

procedirà de seguida a portar-la
cap per l'esfentada Junta local, i el pre
sident elegit notificarà i farà públic els no
menaments dels individus als quals corres
signació

es

PER AL BIENI

sent •bienni.
On no hi hagi Junta local de Reformes So
cials, la presidència per al vinent corres

1924-1925.

al jutge
tercer:
La

I

L'article •13 de la llei electoral de 190'7, diu
que el dia 2 de gener de l'any que correspon
es
constituiran les Juntes municipals
del Cens electoral, que quedaran així for:.
mades durant un bienni.
Així, doncs, l'expedient de constitució de

gui

municipal;
constitució

tat

la

DISPOSICIONS LEGALS

que els mateixos
de costum i hora que
de constitució.

compareixin

de

La citació

(que

es

deguin ésser vocals

es

senyali per

al local
a

l'acte

en

farà extensiva als que
la Junta i als seus

Juntes

—

D'APLICACIÓ
Llei electoral de 8 d'agost de 1907

ticles
—

l'esmentada sessió.»

13.)

(ar

Cens

Circular de la Junta Central del

electoral, que
de

les

constitucions fetes amb anterioritat a l'es
mentada data i els acords que s'hagin adop

la Junta, començarà amb la convocatòria
que el President de la Junta que va a finir
seva comanda, ha d'.adreçar a tots els que
deguin formar part de la Junta nova a fi

de

municipals, amb el president i v,ocals que
legalment han d'actuar, es realitzarà el dia
2 de gener de 1924 (article 13 de la llei). en
tenent-se que són nulles per complet les

compiem.

FORMULARI

suplents), deurà fer-se per papereta nominal
i per duplicat, exigint la firma en aquest,

Providència del President de• la Junta mu
nicipal del Cens ordenant la convocatòria

d'acord amb l'article 13 de la llei.
La Junta es constitueix si en el dia i hora

dels vocals

concorren

•meitat més

a

la reunió la meitat

membres que han de
formar-la. Si en aqüest nombre no es troben
presents (contant-hi els propietaris i els su

dels

suspendre l'acte i• convocar
després de transcorregudes 24

s'ha de

plents),
nova

un

reunió

hores des de la data fixada per a la primera.
En la segona convocatòria, la Junta ha de
constituir-se qualsevol que sigui el nombre
dels assistents.

junta de convocatòria, a més a més
possessió als vocals de la ma
•elegir Vispresident segon (ja que el

En la

propietaris i suplents que hagin
de gener
de constituir la Tunta pel dia)
hora a fi de procedir a la constitució de

la mateixa.
Citació de dits vocals, portada a cap pel
Secretari. Deu ésser nominal i personal amb
firma de duplicat, que deurà, juntar-se a

l'expedient.
Acta

de •la

reunió de

constitució

en

la

que baix la presidència del que
que
ho és de la Junta municipal anterior, s'han
i havent-hi nom
reunit els senyors
es

digui,

bre suficient,

deurà donar

que

últim,

teixa i

l'objecte de

darrer.)

*

Aquestes són les disposicions de la llei
electoral. Però introdueix importants varia
cions en les mateixes la Circular de la

indemnització per .ambdós. (Art 15 del nou
Estatut aprovat per R. D. de 18 de maig
i R. O. de 30 de novembre

acta de la reunió.

una

pondrà

CONSTITUCIÓ DE LES JUNTES MUNICIPALS

senyalats
•a

aixecant-se

pongui formar part de les •municipals del
Cens (article 12 de la llei), única funció que
l'esmentat president té en els mesos del pre

últim.

ses

Vispresident primer vénen de
signats per la Ilei),i es •podran tractar els
assumptes que la Junta tingui per conve
nient mentre •siguin de la seva competencia,
President i el

després

es

declarà, oberta la reunió;
President que

d'exposat pel

la mateixa

era

constituir la

nova,

14

REVISTA

junta

bienni

pel

1924-1925,

devia el mateix

cedir la presidència al vocal a aquest objecte
designat per la llei (el de la Junta de Re
formes Socials o en son defecte el Jutge Mu
retirant-se el primer i passant el

nicipal),

ocupar el seu lloc.
De seguida i per ordre de la

segon
foren

a

llegits

els articles II i

presidència

següents

electoral i Circular darrerament

llei

de la

copia

da, i designat per elecció de la junta el Vive
president segon, el President aixecà la ses
sió (suposant que no hi hagués més assump
tes a tractar, ja que més a més de la cons
titució
pot tractar-se d'a.ltres assumptes

pendents).

Lf1

DE

VIDA

MUNICIPAL

és •obligatori dit testimoni sempre és mi
llor consignar-lo en aquesta acta)
».
En
conseqüencia, el senyor Jutge procedí a ju
ramentar al que ho és nomenat, qui després
no

en• els termes de l'article 185

de la

Llei Orgànica del Poder Judicial fou

posat

de

jurar

possessió del càrrec pel senyor Jutge sor
tint, així corn també el suplent aixecant-se
de tot aquesta acta que firmen tots els con
en

currents.

També s'ha de fer constar que al
donar-li possessió se li ha fet entrega de

insgnies del

càrrec i dels llibres i docu

ments existents

la Secretaria,

en

així

corn

que s'ha aixecat el corresponent inventari
de l'Oficina del Registre Civil, de la qual
també ha de donar-li possessió el jutge

—

Instrucció de 20 de novembre de

1872

(article 10).
FORMULARI

Diligència l'Obertura fent constar el nú
de llibres i Secció, folis útils que
conté,
amb les firmes del Jutge, Secretari i
segell.

mero

i

Diligència de tancament fent constar el
número de Llibres i Secció, folis amb ins
cripcions, nombre d'inscripcions i circums
tancies particulars de subsanament de les
mateixes, si n'hi ha. Firmes del Jutge i
Secretari i segell.
Estadística de l'any 1923

sortint.

Ofici

coneixement del Jutge de
Instància del Partit la presa de
possessió del jutge i suplent. Aquest ofici
deu ja posar-lo el jutge nou amb el Secre

posant

en

Primera

JUTJAT MUNICIPAL

tari.

JUTGES I JUTGES SUPLENTS

POSSESSIÓ

I JURAMENT

jutges

Els

nomenats per les audiencies
territorials en ple per al quatrienni 1924-27,
han de pendre possessió del seu càrrec el dia
1 de gener de 1924, així com els suplents dels
mateixos.
Encara .que contra el nomena
ment hi hagi recurs davant el Tribunal Su
iprem, els nomenats deuran possessionar-se
i actuar fins que el recurs es resolgui si es
resol favorablement al recurrent.
Ans de la presa de possessió han de pres
tar jurament en la forma de l'article 185 de
la llei orgànica del Poder judicial, ço és:
«Guadar i fer guardar la Constitució.
delitat al Rei. Administrar justícia amb

Fi
rec

imparcialitat. Complir totes les lleis
disposicions referents a l'exercici del càr

titut i

rec.»

Aquest jurament

han de prestar-lo els jut
partit davant del jutge de
primera instància; els demés, davant el jut
ge municipal sortint. I si el nou jutge fos
•el mateix que hauria de cessar, és lògic que
el jurament, així com la possessió, els hi
rebi i dongui el suplent.
Un cop portat a cap el jurament, el jutge
cessant donarà possessió al nou jutge, en

ges de caps

audiencia

de

pública

cal, Secretari

i

i amb assistència del Fis

Agutzil, aixecant-se

de

tot

ADJUNTS

No cal

parlar

la possessió dels ma
teixos ja que des de primer de gener queda
ran suprimits dits càrrecs, segons el Reial
Decret de 30 d'octubre de 1923.

En

número

el

sembre últim

ja

possessió del •jutge, així
suplent (que es porta a cap en el
mateix acte) se'n donarà coneixement per
ofici, al Jutge de primera instància del Dis
presa de

tricte.

Orgànica del Poder Judicial (arti
cles 185, 188, 190 i 193).
—Llei de justícia municipal de 5 d'agost

tant que el Jurat fos restablert. Així opi
nàvem nosaltres i així vam aconsellar-ho
als

nostres

llegidors

En
de

el

senyor
ment de

nicipal
de

digui que trobant-se
municipal ces
el Secretari, el
ha presentat el seu nomena
Jutge municipal d'aqUest terme mu

a

es

en

Jutjat el Jutge
Fiscal municipal i

aixf

com

el senyor

el

seu

quins nomenaments copiats

la lletra diuen així:

«

(encara

que

un

resum

de totes les

inscrip

tres estats distints
arreglats al model de la Instrucció de 19 de
novembre de 1872. Deuen contenir el nombre

l'any 1923,

d'inscripcions,

en

persones segons sexe, edat i

estat.
Del

segon semestre de 1923

abstenim de

parlar

mateix

en

éls

primers dies de gener,

ha d'enviar

Jutjat

al de Instrucció del
Districte un estat que •comprengui en detall
totes les multes imposades pel jutjat en el
segon semestre de 1923 fins a darrer de de
sembre del mateix.

Del quart trimEotre de 1923
JUDICIS CIVILS
—

prèvia

S'ha

d'enviar

Instància,
ner,

en

—

els

Jutjat

al

quatre

dies

estat dels actes de

un

dicis civils,

civil,

l'esmentat

de primera
primers de ge
conciliació, j u

desahucis i demés de caràcter

tramitats en el darrer trimestre.

També al Fiscal de l'Audiència un estat
assumptes en els que han in

dels mateixos
REGISTRE CIVIL.

OBERTURA

I

el Fiscal

tervingut

TANCAMENT DE LLIBRES

L'article 9 de la llei del

Registre

Civil i

article 12 del Reglament corresponent a la
,mateixa, ordenen estendre diligències de

Registre a fi d'any
després de la darrera ins

casos en

d'apellació
firmar-se

municipal,

distingint

els

que queda ferma la Sentència, els
o

i

distingint

revocar-se

en

aquests

si va con

la mateixa.

tancament dels llibres del
o

assentament.

En dita

diligència

la mateixa, nom
utilitzats, assentaments portats
a cap en el iperíode i total dels que contingui
el llibre. Més a més, segons la Instrucció de
20 de novembre de 1872, deuen fer-se cons
tar en la diligència de tancament totes aque
lles alteracions de números, esmenes, etc.,
es

fa constar el motiu de

bre de folis

que en el llibre es produeixin sempre que les
mateixes no haguessin sigut subsanades mit
noves

inscripcions.

segons els articles 11 i 17 del propi Re
glarnent, deu extendre's també en els llibres
una diligència d'obertura de l'any que es
començar. Dita diligència
primera fulla útil del llibre

va a

Registre

Llibre i la data.
No cal dir que

Jutge suplent,

consultants,

consequència,
expedient.
ens

Ja Secció i

D. de 30 d'octubre de 1923.

.FORMULARI

sant,

i

consulta nostra a la Secretaria de l'Audièn
cia Territorial de Barcelona.

la

de 1907.

A cta en la que
el local del

de
donar notícia del Reial

I

D'APLICACIÓ

—Llei

—R.

REVISTA de

dir a la formació de llistes de Jurats fins i

jançant
DISPOSICIONS LEGALS

d'aquesta

vam

cripció

la

cions de

el

Decret de 21 de setembre de 1923 en el que
es suspenia el Jurat fins a nova disposició.
I que en mèrits de dit R. O. no calia proce

També el jutge deu pendre possessió del
Registre Civil (com encarregat que és del
mateix), aixecant un inventari de tot el que
trobi en él mateix (llibres i papers) que deu
rà firmar amb ell també el jutge sortint.
del

dies de gener,

Així
FORMACIÓ DE LLISTES

JURAT.

i immediatament

De

CIVIL

S'ha de remetre pel Jutjat municipal al
•de 1.a Instància, i durant els quinze primers

ESTAT DE MULTES

una• acta.

•com

de

REGISTRE

una

a

es

posarà

diligència

deuen

autoritzades amb les firmes del Jutge
Secretari i segell.
anar

DISPOSICIONS LEGALS
—

tòria).

DE

FALTES

remetre al Jutjat d'Instrucció
judicis de faltes del darrer tri
mestre, començats, pendents i celebrats, fent
constar la condemna o absolució, persona
un

S'ha

de

estat del

condemnada i pena.
— També s'ha de remetre al Fiscal de l'Au
diència

un

estat igual

LLEI DE

VAGUES

a

l'anterior

Al Fiscal de l'Audiència se li ha d'en
viar en els deu primers dies de gener, un
estat dels judicis per infracció de la llei de
—

vagues, amb indicació• de l'estat
dels mateixos.

processal

REGISTRE CIVIL
—

Al Govern Civil de la

Província,

dur tat

la primera quinzena de gener, s'ha d'en
viar un estat de les defuneions per causa
de verola hagudes en el quart trimestre
de

1923, segons la resultancia del Llibre

responent

del

Registre

cor

Civil.

D'APLICACIÓ

de 17 de juny de 1870 (article 9).
Reglament de 13 desembre de 1870 (arti
cles 11, 17, 12 i primera disposició transi

Llei

—

—

en

expressarà
que •correspongui el

i altra

JUDICIS

Del mes de desembre darrer
JUDICI DE FALTES
— S'han enviat: al President de l'Audièn
cia un estat dels mateixos en el darrer mes,

REVISTA

distingint els començats, els en tràmit i els
acabats; i al Fiscal de la mateixa, pel Fis
cal municipal, un •altre estat amb les ma
teixes dades.
REGISTRE CIVIL
També s'ha

Municipi

remetre

de

respectiu

la

en

a

l'Alcalde del

prim,era

quinzena

de gener, un estat dels naixements, matri
monis i defuncions, distingint respecte als

primers

i darrers el •sexe i

i

edat,

LA

VIDA

MUNICIPAL

material necessari al servei de sanitat mi
litar.

LLET

DE

COMPTABILITAT.—Se deixa

en

sus

ce4,q de 10 de

lari,

en

el número 1

tubre de 1923

R. D. de 30 d'oc
del 31) rectifica la llei

de Justícia

en

(Gaceta
municipal

REGISTRE CIVIL

interessant.—Ho és pels Jutjats
la
Circular de data 22 de novem
municipals
bre darrer publicada en la Gaceta de Madrid
de 24 del mateix mes. Diu així :

Disposició

la forma

següent:

1.°

Que

se

reitere

los Jueces municipa

a

municipa
les la puntual observancia de lo preceptuado
en el artículo 31 de la ley del Registro civil
la
y que sólo estan autorizados legalmente
de las actas de na
d
extractos
expedición
les y Secretarios de los

Juzgados

cimiento, siempre que para ello se sujeten a
los modelos anejos al Real decreto de 4 de
julio de 1912.
2.° Que asimismo se les recuerde la obli
gación impuesta a los Jueces municipales y
Secretarios de observar lo preceptuado en
los artículos 38 de la ley y 80 del Reglamen
to, acerca de la inserción al pie de todo cer
tificado de

los derechos

cibidos,

como en

así

arancelarios per

los extractos de

naci

miento.

Que igualmente se les recuerde a los
tan repetidos funcionarios la obligación de
fijar en las oficinas del Registro civil, en
lugar visible y en la parte de aquéllas
3.°

público para solicitar estos
prevenido en• el artículo 79
Reglamento para la ejeçución de la ley
Registro civil; y

que acude el

en

documentos, lo
del

del

Que la infracción a lo anterior serà
castigada con la imposición del maximo de
4.°

la multa que

autoriza el artículo 43

de la

que sera satisfecha, por iguales
!partes, por el Juez y Secretario infractores.),

repetida ley,

JOSEP M. GICH
ProIessora l'Escola

d'Admioistració

SECCIÓ DE LEGISLACIÓ
7 de
CREDITS EXTRAORDINARIS.—E1 R. D. de
del
dia
atorga
9)
novembre de 1923 (Gaceta

credit 'extraordinari de 300,000 pessetes
a Itàlia.
per al viatge de SS. MM.
El R. D. de 7 de novembre de 1923 (Ga
un

ceta del dia

9)

suplement de
servei d'Ar
pel
pessetes

concedeix

crèdit de 1.531,962
tilleria a l'Africa.

un

SUPLEMENT DE CREDITS PER A LA GUERRA.—Per
Per R. D. de 2 de novembre de 1923

(Gaceta

de dia

7)

pessetes
procedir
a

se

concedeix

un

crèdit de 697,774

Guerra, a fi de
al recrutament de voluntaris per

al Ministeri de la

Africa.

pròpia data, se concedeix
pessetes per l'adquisició de

Per R. O. de 1,a

altre de 500,000

«EXPOSICION
la mo
SENOR : Se impone con urgencia
en la vi
dificación de dos puntos ,esenciales
modifica
gente ley de Justicia municipal,
a
ción que debe realizarse inmediatamente,
se lleve
reserva de una mas amplia cuando
la

efecto la reorganización completa de
Administración de Justicia.
la supre
Estos dos puntos son: primero,
forman con
sión de los adjuntos que hoy
el Juez el Tribunal municipal, y segundo,
la modificación de lo que hoy rigi respecto
Fiscales
a nombramiento de los Jueces y
a

municipales.

es
En cuanto a los adjuntos, 1.a opinión
: qui
unanime. Fné creación bien ispirada
en la Justi
so el legislador que interviniera
cia municipal el pueblo mismo, por ser esta
Justicia Ia que mas llega a todas partes y
mas directamente produce sus inmediatos
efectos en los Municípios y aldea,s; pero,
sin duda, por no estar nuestra pueblo .aun
el fra
preparado para tales intervenciones,
c.aso de los adjuntos acompafió al del Jura
o no in
do, aquellos funcionarios judiciales
tervenían realmente, o intervenían, salvo
honrosas excepciones, sin ,espíritu de justí
cia, ni amor al sistema, ni deseo de trabajo.
Las cens.uras fueron tan unanimes en to
das las clases sociales, que es seguro que
contra csta supresión no se levantara una
voz de protesta, sincera y convencida.
Otra materia necesitada de reforma es,
refiere al
como ya se ha dicho, la que se
nombramiento de los Jueces y Fiscales mu
nicipales. La forma actual de hacerse ro
ha producido beneficiosos resultados ; hay,
acertar el
pues, que vencer la dificultad de
su sustitución; es decir, en la forma de ha
cer los nombramientos.
Que intervengan en ellos directamente
su
personas extrafías es incorrecto, porque
pone desconfianza injustificada en la Ma
Es .ademas, expuesto al error
gistratura.
y no ofrece garantías.
Realizarlo por medio de una elección en
el pueblo mismo, sería producir una pertur
bación peligrosa sobre las perturbaciones
que en Espafia producen toda clase de elec
ciones.
Nombrar a los Jueces y Fiscales munici
pales los de primera instancia sin dar in
tervención ninguna a las Audiecias, es que
rer colocar la garatía ma,s .abajo, sencilla
mente porque no ha producido todos los re
sultados beneficiosos que erén de suponer
la, garantía colocada mas arriba, es decir,
en las Salas de gobierno de las Audiencias.
Querer que el nombramiento lo realice el
Poder ejecutivo, el Ministerío de Gracia y
Justicia, atendiendo a propuestas o ternas,
es contradecir el verdadero sistema, que ya
se ha puesto en practica creando la Junta
organizadora del Poder Judicial; es con
tradecir un sistema en que pone el iDdrec
torio toda su fe y una profunda esperanza.
Ante estas dificultade, el medio que se
ha considerado de mas garantía es el de las
propuestas en ternas del Juez de primera
instancia, el funcionaria, seguramente, mas
conocedor de las personas y de los lugares,
y después el nombramiento de dichos Jue
ces y Fiscales, no por la Sala de gobierno
de la Audiencia, sino por la Audiencia en

pl eno.

:

A. L R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA
REAL DECRETO
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rectorio Militar, tiene el honor de someter
el sigiente pro
a la aprobación de V. M.
yeeto de Decreto.
Madrid, 30 de octubre de 1923.

pens dita Llei pel que fa a l'adquisició de
carbó per l'acuirassat Alfons XIII, per estar
el cas comprès en el R. D. de 18 de setem
bre. (R. D. de 31 d'octubre publicat a la Ga

respecte

als segons, sí són canònics o civils.
I al liquidador de drets reals del Districte
i en el mateix termini, un altre estat de de

DE

En virtud de tales consideraciones, el Pre_
sidente que suscrilye, de acuerdo con el Di

suprimidos en 1.0
Quedaran
municipa
Tribunales
los
de enero próximo
de agosto de 1907,
les, que reguló la ley de 5
de ella les
y derogadas cuantas disposiciones
Artículo 1.°.

af ectan.
encomendadas
Las funciones .actualment
la expresada
a los citados Tribunales por
la indicada fecha, de
ley, seran, a partir de
municipales,.
la competencia de los Juzgados

observandose,

en

procedimiento

lo

las reglas
misma contiene.

posible,

de

que
Tendran derecho preferente
Jueces y Fiscales munici
a ser nombrados
1.0 Los
de los mismos :
o
suplentes
pales
o fiscal
funcionarios de la carrera judicial los
situación de excedencia forzosa; con que
un
hallen en excedencia voluntaria
Artículo

2.°

se

a la fe
menos de anterioridad
los cesantes
cha de los nombramientos y
desfavorable en sus
sin nota
En cada grupo daran
y la ma
cia, a su vez, la
hubie
Los
ella.
2.°
que
en
yor
de
ren obtenido por
3.° Los Abo
rantes a la carrera
los que ha
ser

afto por lo

,expedientes
preferen
superior categoría
antigüedad
Aspi
oposición pla-zas

personales.

judicial.

preferidos
gados, debiendo
o fis
yan desempefiado cargos judiciales
o en las
ordinaria
cales en la jurisdicción
y los que
especiales, o ejercido la abogacía,
de oposición
tengan aprobados los ejercicios
Los méritos de los
a la carrera judicial.
de estos motívos
cualesquiera
que invoquen
teniendo en
e
compensaran
de preferencia,
en las
cuenta, respecto de los comprendidosde afios
dos últimas categorías, el número
las
de servicios o de 'ejercicio profe.sional,

notas de calificación y las cuotas satisfe
chas.
Artículo 3.° Podran ser nombrados Jue
ces, Fiscales o suplentes los vecinos que,
sin 1,as condiciones expresadas en cl artí_
culo anterior, sepan leer y escribir y las
ofrezcan ma,s recomendables por su presti
gio y su arraigo, pudiendo atender mejor
al desempefio del cargo, según sus habitos
de resistencia y vida.
Artículo 4.° Todos los nombrados debe
veinticinco
ran tener la edad mínima de
afíos en el momento de entrar en el ejerci
Se exceptúa de esta re
cio de sus cargos.
gla a los aspirates a la Judicatura y a los
aprobados sin plaza, para los cuales bastarà
Para ser nom
la edad de veintitrés afíos.
brado Juez municipal serà requisito indis
pensable llevar dos afins de residencia en la

población

en

nue

haya

de

desemperiar

el

los dos
primeros números del artículo 2.°, cuando
soliciten Juzgados en capitales de provin
cia o poblaciones de mas de 30,000 almas,
a los cuales bastarà contar en ellas un afio
de residencia.
Artículo 5.° Los Jueces y Fisca:cs muni
cipales y sus suplentes seran nombrados por
las Audiencias terriaoriales en pleno, con
asistencia de los Decanos de los Colegios de
Abogados y Notarios.
Dentro de la segunda quincena de no
viembre que preceda a una renovación, los
Jueces de primera inst.ancia
del territorio
formularan propuestas de tres personas
para cada uno de los cargos en propiedad
que hayan de ser objeto de nombramientos
cargo, excepto los

en sus

respectivos

comprendidos

partidos.

en

guarda

En la formación de esas ternas
ran la preferencia establecida en los núme
ros 1.0, 2.° y 3.° del. artículo 2.0, pudiéndose

sólo quebrantar ese orden por causas ver
daderamente averiguadas de conventencia
del servicio.
En todo caso, las propuestas estaran su
ficientemente razonadas, para que la Au
diencia llamada •a hacer los nombramien
tos pueda formar completo juicio de las con
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diciones de las personas de que se trate,
habiendo de preceder las averiguaciones e
ínvestigaciones que los Jueces de primera
instancia estimen necesarias, tanto guber
nativas como reservadamente.
Deberan, con ese fin, acudir a los Fisca
les de las Audiencias provinciales cuando
se trate de las Fiscalías municipales, pro
curando siempre elegir las personas que
mayores
garantías de independencia y
acierto ofrezcan, según su propia observa
ción.
habiendo petición de personas con
No
preferencia reconocida por el artículo 2.°, o
aun habiéndolas, si por graves motivos los
jueces testim,asen deber preferir ,a vecinos
que, sin aquellas condiciones, fuesen mas
recomendables por su prestigio y axraigo,
propondran sus nombramientos, pero al re
mitir las propuestas a 1a Audiencia, terri
torial ,acompafiaran también las instancias
y ,expedientes de los solicitantes, a fin de
que en caso de apela, 3n tenga dicho Tri
bunal dispuestos los neeesanos elementos
de

•
•

Artículo 6.° Para que los comprendidos
el artículo 2.° puedan alegar la preferen
cia que en el mismo se establece tendra,n un
plazo que terminara en 15 de noviembre,
durante el cual presentaran los que aspi
ren a cargos de Jueces o Fiscales munici
pales sus solicitudes en los Juzgados de
primera instancia correspondientes, con los
comprobantes de sus condiciones y méritos.
Artículo 7.° Los- Jueces de primera ins
tancia tendra,n el derecho.de concurrir a la
deliberación de las Andiencias territoriales
en pleno, para ante .ellas apoyar sus pro
puestas, y asiTnismo, las Audiencias podran
requerir la presencia de los Jueces para oir

sus explicaciones.
El ejercicto de ese , derecho por parte de
los Jueces
,anunciado .a la Audiencia
territorial en las inismas propuestas o en
momento.
Artículo 8.° IDesde el día 1.° de diciembre
,
al 15, las Audiencias territoriales en.
con vista de las propuestas
y
y

sera

cualquier

pleno,
,expedientes

•

tergación,
ellas,

decidiendo los empates el Presidente, acor
daran lo,s nombramientos de entre las ter
,nas, haciéndose constar en un libro espe
cia de actas sus deliberacioes, con expre
sión. nominal de los voto.s cuando no hu
biese unanimidad.
También se dejara, constancia en dicho
libro de las manifestaciones hechas por los
Jueces de primera instancia, en los casos a
que se refiere el artícUo 7.°, sin perjuicio
cle consignar en pliego cerra.do cuanto deba
mantenerse en sigilo.
Al hacer el nombramiento de Jueces y Fis
cales propietarios seran designados tam
bién., de entre los propuestos precisamente,
los respectivos suplentes.
Los nombramien
tos para cubrir vacantes extraordinarias se
haran con sujeeión a las mima s normas
,anteriormente establecictas y sin tener en
cuenta las fechas marcadas.
Artículo 9.° El Presidente de la Audien
,cia dispondra, que antes del, 25 de diciembre
estén publicados en el Boletín Oficial los
nombramientos para los cargos pendientes
de provisión.
Desde esa fecha al 10 de Ene
ro siguiente se podra,n presentar en la Se
cretarí.a de Gobierno por los interesados y
',odos los vecinos las apelaciones para an
te la Sala de Gobierno del Tribunal Supre
mo, aL que correspondera, por virtud de ta
les recursos, revisar la obs.ervancia de cada
,nombramiento de 1,as prescripciones legales,
de
y también laa.preçiación de los motivos
postergación, los cuales nunca dejaran de
constar, aunque sea bajo el secreto .antes
índicado.
El Ministerio fiscal podra, en las nnsm,as
condiciones interponer apelación .ante la
Sala de. Gobierno del Tribunal Supremo.

,Cuando, en definitiva, quedare quebra,ntado
el orden que marca el artículo 2.° por causa
,suficiente, según el artícuo 5.°, caso de que
se produzc,a apelación, se debera elevar a
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
informe reservado, que siempre conservara
este caracter.

Podran ponerse de manifiesto al interesa
pidiere .a.sí, los motivos de la pos

do que lo

en

recurso

•al

LA

sólo

MUNICIPAL

VIDA

efecto de

alegar

pació

,en multes, ja que no cap
imposar
•cap fins passat •el dia 30 de novembre.
Els que •formulin consultes a base del

contra

comparecencia verbal y dentro del
que el Tribunal Supremo ha de de

cidir.
Artículo 10.

El Presidente de

ne

la Audien

eia, dentro de los diez días siguientes a la
apel,ación, elevara, al del Tribunal Supremo

gad'os,
en

oyendo, en su
la forma prevenida
y

caso

•

1,a
la

La renovación

por

actual.
En su

de les variacions de les seves parcelles, ja
els favoreixin o perjudiquin. (Article 43 del
Reials Decret de 23 d'octubre de 1913.)

Registre Fiscal d'Urbana.—Deuen pre
sentar-se relacions jurades de finques, en
casos d'ocultació.
(Article 35 del Reial De
cret de 29 d'agost de 1920, en relació amb
la 11. O. de 16 d'agost de 1919.)

transitorias

el afio actual sera
artículo 2.° de
y que fué sus
Mi decreto de 6 de
octubre
en

Contribució industrial.—Afecta

subjectes

consecuencia, los Jueces de primera
instancia procedera,n, en el
plazo que el
sefiala, a formular las propuestas
en terna,
para remitirlas a las
respectivas
Audiencias
A

a

la

seva

tots els

a

Legislació.

Utilitats sobre la riquesa mobilidria. —
Abarca als que •no haguessin presentat de
claracions o haguessin comès algun error
dintre alguna de les tres tarifes en què

presente
2.a

hi •dóna l'article 14 de la Llei
de 1922, s'entendrà que ac

irnproductius o predis de luxe.
Avançcunbent catastral.—Es troben com.
presos els que no haguessin •donat compte

correspondiente, según el
ley de 5 de agosto de 1907,

pendida

juliol

renys

dificulten su ejecución,
en lo demas.

Msposiciones

1.a

es

Riquesa territorial amillarada.LSe pror
roga fins el 30 de novembre el termini que
hi havia •per a la presentació de declara
cions de riquesa no amillarada, i de ter

,a1 interesado

en el artículo
9.°,
dentro de los meses de Enero
y Pebrero,
limitando la información oficial
que a este
efecto proceda a la de las
Autoridades judi
ciales y fiscales.
Artículo adicional.
Se derogan cuantos
preceptos de la ley de 5 de agosto de 1907
se
opongan a lo establecido en este Decre
to, y a cuantas disposiciones
posteriores a
ella lo contradigan o

quedando subsistente

dret que
de 26 •de

cepten la classificació que se'ls hi senyali.
A partir del primer de desembre es fa
ran visites d'inspecció de tributs, posant
se el màxim
de penalitat.

todos los ,antecedentes de nombramiento à
que el recurso se refiera.
La Sala de Gobierno del Tribunal
Supre
mo decidira sin ulterior
recurso, con o sin
ampliación de los elem;entos de juicio ale

juicio.

en

DE

territoriales.

partir de la publicación de este
De
creto seran
devuel.tas las instancias y docu
mentos que se
hubiesen presentado,
,la regla 2.a del
según
artículo 5.° de la precitada
ley.

està •dividida dita, contribució, segons la
seva llei de 22-de setembre det 1922. Ho fa
ran en el termini abans
Mines. — Els explotadors de •concessions

Dado en Palacio
mil novecientos V

mineres,

a treinta de
octubre de
intitrés.
ALFONSO.
Ei Presidente del
Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.»

podran presentar també •les decla
racions de què parla l'article 46 del Regla
ment de 23 de maig de 1911.
Cèdules,
cercles

carruatges

de luxe,

d'esbarjo.—Queden

casinos

subjectes

al

i
re

petit termini.

CONTRIBUCIONS.—A

fi de què els beneficis
establerts en el R. D.
26 d'octubre ar
ribin a tots els
contribuents i

puguin
aquests presentar fins al 30 de novembre
les altes o declaracions de
riquesa,
es
pugui castigar amb duresa a1 que no ho
hagin fet, disposa la R. O. de 14 de no
vembre de

1923 (Gaceta del dia
15), que
fins dita data de 30 de novembre els
inte
ressats que no estiguin e,ncartats en

•

Transports per
subjectes

Queden

recordar-se Particle 51 del Reglament
20 de març de 1900 i lets Tarifes de •la Reial
Ordre de 28 de tfebrer de 1923, i en quant a

concerts, s'ha d'estar a l'article 8 de la
Llei de 5 de juliol de 1920, modificada per
la disposició segona de la Liei de Reforma
Tributària de 26 de juliol de 1922.
Enllumenat.—El qui

ex

pedients d'investigació, podran presentar
a les Administracions
de les Províncies

Ajuntaments

les altes o declaracions, fent
constar la data inicial dels seus
elements
de riquesa o implantació

d'indústria,

co

merç, o negoci i si són •certes les dades,
se'ls declararà exempts de
responsabilitat.
Si es tracta de contribució industrial diran
quin local serveix de complement al seu

negoci.

via terrestre i fluvial. —
al mateix termini, devent

no

,hagués

sollicitat,

quan hi hagués lloc, els concerts de que
tracta l'article 8 del Reglament de 22 de
març de 1900, ho farà dintre •del termini

repetit.
Timbre de
el •dia 30 de no
vembre podrà el qui no hagués complert
amb la Llei de 19 d'octubre de 1920 i refor
ma de 26 de
juliol de .1922, subsanar els
addicionant les pòlisses omitides, o
roportuna declaració als fun
cionaris i oficines de què tracten les Lleis
errors,

presentant

El dia primer de desembre els funciona

corresponents certificaran el nombre
d'altes i declaracions presentades. A mida
que es rebin, se liquidaran immediatament
passant-se a la Intervenció i després a

Reglaments de 29 d'abril de 1900.
Si l'omissió és •en instruments públics per
no
haver-hi timbre o siguin deficients, es
tindrà en compte: A) Si és en la matriu,

Tresoreria.
Les altes

farà el

ris

i

reintegre

e

funcionari autoritzant,
al peu del

liquidaran des de la data de
la implantació •de la riquesa, exigint pu
rament les quantitats que determini la

consignant-ho per nota firmada,
document; B) Si és a la còpia
tarà

a

Legislació.

dita

nota; i C) Si no s'ha usat efecte tim
es presentarà el document a l'Adminis

se

Els que

creguin estar exempts de paga
proveir-se de les correspo
nents declaracions d'exempció.
La •comprovació d'altes,
es
farà pels
Inspectors sense pèrdua de moment, i als
pobles, per mitjà dels Ajuntaments.
ment,

deuran

Les denúncies
27 d'octubre,

no

presentades

a

donen dret

a

partir del
la-partici

brat

es

presen

l'Administració de Rendes que

posarà

tració de Rendes i acompanyat de l'efecte
timbrat necessari, i dita oficina •ho consig
narà també per nota.

Delegats

Els
ran

el

R.

D.

•dHisenda i Alcaldes dona
a quin fi l'últim

publicat,

farà que en •les •Secretaries dels Ajunta
ments testiguin
a
disposició dels con
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tribuents les Lleis
butació.
MATRIMONI

Reglaments

o

sobre Tri

SUBJECTES

DELS

AL

SERVEI

MI

propuesta

del Jefe del Gobierno, Pre
del Directorio militar, y de acuer

sidente

téste,

con

do

decretar lo siguiente:
Artículo, único. El artículo 215 d.e la vi
Reclutamiento y Reemplazo
gente ley
del •Ejército, modificado por .a de 18 de
Febrero de 1920, quedarà redactado en los
siguientes términos:
«Artículo 215. •Los individuos sujetos al
servicio rnili.tar .no ipodran •contraer ma
trimonio, desde que ingresen en •Caja has
ta su ,pase a la segunda situación de ser
vicio activo, si •perteneeiesen al cupo de
filas, y hasta primero •de Noviembre del
afio siguiente al de su ingreso en Caja, •si
cupo de instrucción. Po
perteneciesen almatrimonio
los individuos
dran •contraer
acogidos a los beneficios del capítulo, 20 de
habiendo
la ley
de Reclutamiento
que,
cumplido ,todos los plazos reglamentarios,
de licencia ili
se encuentren en situación
mitada.n
Dado en Palacio a trei,nta de Octubre de
mil novecientos veintitrés.»

Vengo

en

DE

CREDITS.—L'autorització

d,e1 30 -de

setembre ha •donat lloc
la R. O. de 14 de no

TRANSFERENCIA
del R. D.
a

motiven

dubtes que

v,tinbre de

1923,

la

que
,disposa
successiu tots els Departaments Mi
nisterials remetran al d'Hisenda les pro
postes
suplements de credits que esti
en

es

que

lo

en

•de

a que el d'Hisenda in
formi i elevi al Directori la seva proposta,
que sempre haurà •d'Iéss,er concedida

min

necessaris, per

Decret.

Reial

NAVEGACIÓ

DE

CABOTATGE.—La R. O. de 14
1923. (Gaceta, del dia 15),

de novembre de

declara

no

•haver-hi

lloc

a

responsabilitat

•cancellació d'autoritzacions .concedides
de cabotatge na
per a realitzar tn,avegació
cional a barcos estrangers, aprovant-se la
revisió de dites autoritzacions que ha efec
ni

tuat

la

Comissió

Tècnica que

•va

nome

nar-se.

PRóFUGS.—La R. O. circular de 12 de no
(Gaceta del dia 15), dicta
respecte als pròfugs del ser

vembre de 1923

disposicions
vei

pels

militai,

que

Ajuntaments,

per
van

l'interès

a

«S. M. el REY (q. D. g.) se ha servido re
solver •se 'hagan •extensivos los beneficios
de la Real orden circular de 6 de Sep
tiembre. de 1919 (D. O. ,núm. 205) a los que
denuncien a desertores, otorgandosele di
chos beneficios al •hijo del recurrente, y ob
servandose en lo sucesivo las reglas si

guientes :

dición de

1." Los interesados, padres, ,hermanos,
abuelos o •tutores de un individuo que •con
da,tos • o actos que faciliten su ,captura de
nuncien a un ,desertor del Ejército, deben
acudir ,con instancia ,a1 Gobierno Militar
•de •la provincia o Comandancia
haciendo, presente •la existencia y residen
tcia del desertor, al objeto ,de utilizar los be
neficios de la Real orden circular de 6 de
Septiiembre de 1919 (D. 0. núm. 205).
2.° Al recibir una instancia, y en el mis
mo día, se ,darà un recibo provisional, ha
ciendo constar hora y fe:cha de presenta
ción y •nombre• y domicilio del denunciadn,

del

y

presunto

desertor

desertor

o

en

el Gobernador militar o Coman
su •detención
dante militar
por
los medios mas rapiclos a su alcance y con
ducido por •la Guardia civil,
ten las 'Prisiones Militares •mas

dispondra,

in,gresandole
próximas

la residencia •del denunciado, donde es
la orden de incorporación a ,donde

a

perara

proceda.
4.

denunciado fuese ,presunto de
pondrà a •disposición del Jefe del
que pertenezca, ,si,endo conduci
el

Si el

sertor, se
Cuerpo a

y resolviéndose
por •la Guardia
el plazo maximo de veinte
en
días, con la confirmación de la nota de de
sertor o absolviendole si a ello, hubiere lu
al de
.gar, comunieando tal circunstancia
nunciante por medio de oficio del.Gobierno
Militar •o Comandante militar en donde
se presentara •la denuncia. Si el denuncia
do estuviese declarado •desertor en, rebeldía,
conocida la noticia por el Gobernador mili
tar en •donde se ,denunció, interesara, por
telégrafo, del Ministerio d.e la Guerra des
tino a Africa del desertor si no, pertenecie
ra ya .a ningún Cuerpo de aquellos terri
toriots, pues en este •caso •también dara
noticia a Guerra de la marcha del •deser
tor, •para •las anotaciones ,,;orrespc,nclientes,
•el• Cuerpo de origen
y continuandose •por
de deserción hasta •su termi
el
do

17
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denun

no

rebeldía,

expediente

,expediente

nación.
5.' El Gobernador o Coman,dante mili
tar expedira inmediatamente un certifica
do d,efinitivo, una vez cono,cida •la •condi
ción de desertor en rebeldía, en el que
conste nombre y
Cuerpo del desertor y
nombre del individuo a quien ha de bene
ficiar, entregandolo, al denunciante.
un •presunto
6.° Si •fu,ese la •denuncia
desertor, •se• esperarà la resolución ,del ex
pediente para expedir el •certificado que se
menciona en la regla a,nterior; pero en
ambos casos tendra •deretcho a utilizar sus
beneficios el denunciante, porque también
en los dos •ha tenido, como consecuencia el
obligar a legalizar la situación de un in
dividuo fuera de la ley y que ha de conti
el tiem
:nuar en filas, ya con recargo o por
•
po reglamentario.
7." •La aplicación de los beneficios que
se ,conce_
•se otorguen por esta resolución
deran exclusivamente por el Ministerio, de
la Guerra, •en igual forma que se aplican
para los que d,enuncian a los prófugos,
,donde se llevaran los correspondie,ntes re

AGRíCOL.—E1

bre •de 1923

(Gaceta

R.

D.

del

dia

30),

,s'anomenarà

organisme que

29

de

d'octu
crea

un,

«Junta

per
l'estudi del Crèdit Agrícola», amb la missió
de iproposar les bases en què ha de fun
dar-se l'establiment

Crèdit

del

Agrícola

Ekpanya.
DELEGACIONS
Reial Decret

REGIES

—

D'ENSENYANÇA.

de 29 d'octubre de 1923

a

El

(Ga

ceta del dia 30), suprimeix totes les Dele
gacions Règies d'Ensenyança, i ,disposa que
les Juntes Locals de Primera Ensenyança
siguin presidides •en •le,s eapitals de pro
víncia i pobles, pels Alcaldes i que les fun
cions tecniques administratives,
arxius i
documents de les Delegacions que es su
primeixin, passin als Inspectors Provin
cials, Seccions Administratives de Primera
Ensenyança i Inspectors Caps d'Ensenyan
ça •de •les Províncies respectives.
INSPECTORS

PROVINCIALS

DE

SANITAT. —

El

Reial Decret de 29- d'octubre de 1923 (Gaceta
del dia 30). declara incompatible el son dels

Inspectors Provincials ,de Sanitat amb tota
mena d'havers de, l'Estat, Província o Mu
nicipi, disposant que cap inspector pugui
estar a la província més de cinc anys i pro
hibint-los que exerceixin indústria

tinguin participació
província.
i

AUTOMÒBILS

a

o

comerç

empreses de la

OFICIALS.—La

seva

O. •circular

R.

del dia 29 d'octubre (Gaceta del dia 31), dis
posa que •els funcionaris que •tinguin auto
mòbil •pel servei no podran fer-n.e ús mes
que •en •actes amb el servei relacionat, i que
les •autoritats podran usar els autos per a
les famílies, però mai •podran posar-se, a
disposició de persones que desmereixin de

representació •del càrrec quet motiva la
tenència ,d'auto. Se clasifiquen així •els au
tomòbils ,en: «de servei i ,de representació»,
•la

els primers a •la porta i en un lloc
ben visible l'emblema del Cos Militar o ram
civil a què estiguin destinats.

portant

RECLAMACIONS DAVANT DELS

AJUNTAMENTS.

El R. D. de 29 d'octubre de 1923
dia

30).

publica

una

(Gaceta

del

interessantíssima dis

posició donant intervenció en la vida públi
ca Municipal a tots, els veïns, qual dispo
sició per la seva importància •sinsereix a
continuació.

gistros.»
TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS

•con

tinuació.

MUNICIPAL

VIDA

podran ser mas que los que
citan, en la regla 1.°
3.° tfon •la mayor reserva y sin demora,
por •telégrafo, •el ,Gobernador militar o Co
mandante militar interesara del Cuerpo a
que pertenece el desertor Ja tconfirmación
•del concepto en que figura el mismo, ya
sea ,como presunto desertor, con expediente
en
tramita,ción, o declarado desertor en
rebeldía.
•Conocida por telégrafo tal eir
cunstancia, •con la confirmación de la •con

tenen

que

transcrites

LA

nombre

como

ciante, que

LITAR.—Per l'interès que té, es publica ín
tegra la disposició referent a dita matèria,
la Presidència del Di
que és un R. D. de
rectori, datat a 30 d'octubre de 1923 i pu
blicat a la Gaceta del dia 31.

A

así

DE

DITS

ESPANYOLS

QUE

RESIDEIXEN

A

SÚB

DE

MILITARS

L'ESTRAN

GER.—La. R. O. de 14 de novembre de 1923.
(Gaceta del dia 15), disposa que quan els
Alcaldes i Comissions Mixtes tinguin que
sollicitar •alguna

d'Espanya
sos

tria,

en

dada

Representants
•respecte de mos

als

l'Estranger,

allistats que •es troben fora de la Pà
•hauran d'atendre's a l'article 6 •del

Reglament de la Llei de Quintes, i quan les
dades s'hagin de demanar a Representants
de Nacions Estrangeres acreditats a Es
panya, deuran fer-ho per mitjà •del Minis
teri
•

d'Estat.

INCOMPATIBILITAT DE

CÀRRECS.

—

La

Reial

Ordre circular del dia 29 d'octubre •det 1923

(Gaceta del dia 30),
aplicable als actuals

disp,osta

que

Alcaldes i

no

és

Regidors

CREDIT AGRÍCOLA.—E1 R. D. de 29 d'octu
sobre incompatibilitat •de càrrecs.

bre

«SEIS;OR: Ademas de las reformas

de or

ga:nización que ya se han hecho y continua
n,ecesario iniciar otras, para aleatur
ran,
a los ciudadanos a coadyuvar a la trans
formación beneficiosa de los organismcs
políticos, y a la desaparición de -las vicio
sas
practicas y de los reiterados abusos,
para que auxilien, en fin, al Poder en sus
de:cididos, y eada vez mas tenaces propó
sitos, de mojorar la Administración pú
blica.
•
Es ,neoesario se procure vivamente
no vuelva ,a decirse
de España, como

poltico espafiol, que
indispensable alentar

un
es

sociales para que

no
a

todas

formulen

que

dijo
tenía pulso;
las clases

públicamente

quetjas, sin esconderse ,en el anónimo
odioso, ni acudir como refugio a un pesi
mismo desctonsolador, improductirvo y es
sus

téril.
Es

preciso alentar a los ciudadanos, tp,a
—
que dentro del orden
que habra de
respetarse en todo caso—defienda y ejer
citen sus derechos de ciudadatios, sin te
m.ores a odios, delaciones y Mucho menos
ra

a

represalias.

Un

comienzo

de

la realización

de

este

es el Real De,creto que
Vuestra M,ajestad.
Madrid, 29 de Octubre de 1923.

propósito

se

Bascones, que

so

servicio

mete •a

2.°

A propuesta del Jefe del Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar y de .a.cuerdo
•

eni decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Todos los habitantes de Es
pafia, mayores de .edad, cualquiera que s.ea
su clase y .condición, podran exponer sus
quejas y •reclamaelones de earacter muni
cipal, ante
Ajuntambento que correspon
da, en día de sesión pública, oralmente •o
por medio de escrito, que le.era .el propio
interesado o persona que le represente. Del
acte de la sesión se darà •copia al Gober
nador .civil de la provincia
el día si
guiente, para eonacimiento y efectos que

oportunos.

Artículo 2.° Para que puedan exponer
libremente sus quejas en el .salón de se
siones del Ajuntamiento, habra un lugar
destinado al .efecte, desde el que pueda
con claridad oirse al denun:ciante. Una vez
que haya terminado .su alegación, que no
podrá p.asar de quinee minutos, entregara
tados los clocumentos que se refieran al
caso, al ,Seeretario del Ayuntamiento, quien
darà recibo, .enumeran.do
bajo su firma,
en
él to.dos los documentos presentados.
En ,seguida se formarà el oportuno expe
diente, si no estuviese ya iniciado, siguien
do sus tramites legales, pero te.niendo el
solicitante derecho de pedir noticia cada
ac.ho días de la tramitación y .dandosele
por escrito el .cono.cimiento ,debido, que fir
mara. el Secretario.
Artículo 3.° Para ,seguridad del recla
mante, se le conced.era por las denuncias
que haga públicamente en .el Salón de Se
siones .del Ayuntamiento, la misma d.efen

garantías y ventajas que si fuera con
cejal.
Artículo 4.° Todos los Ayuntamie-ntos
de Espafia colocaran copia de este Real
sus Casas Consis
decreto a las •puertas
toriales, escrito a maquina i con letra muy
•clara, y fijan.do en una tablilla eon sepa
sa,

ración de los !demas

ra, ademes,

provincia.

Artículo 5.°
dran .exponer

En
sus

S.e

anuncios.

Bolctín

.en

un

publica

Ofieial

mismo

día

de

quejas públicamente

po
en

mas que

la li.sta.

Artículo 6.° La infracción de estos pre
ceptos .serà castigada .con una multa de
50 a 2,000 pesetas:
Si fue.se .el propio Alcalde
infractor la
multa serà del doble.
Dado ,en Palacio •a veintinneve de Octu
bre de mil novecientos veintitrés.—E1 pre
sidente del Directorio Militar, Miguel Primo
de Rivera y Orbaneja.»
RESOLUCIONS DE COMPETÈNCIA.—Els RR. DD.
de 16 d'octubre de 1923

publiquen
qüestions
lesions

en

de

a

de

fetes

la

(són

•competencia
a

tres

Gaceta del dia

els que es
resolen

17),

promogudes per

terceres persones per Guàr
La doctrina sustentada

Seguretat.

dites resolucions és idèntica

en

totes tres

disposicions legals, per lo qual publiquem
a

continuació els

«Considerandos»

de hallarse

de

Lezama, de Bil
con su revólver,
Diego Bilbao, a
a

•los

un

,Seguridad, corno
Cuerpo armado, tieneu

en unas ocasiones
el deber y .en otras la
necesidad imprescindible de •hacer U,S0 de
las armas de que se les provee para hacer
resp.etar su autoridad o para repeler agre
oiones que teon. Ifrecuencia provienen de
grnpos sediciosos que haçen uso a su vez
contra la fuerza pública de arnms de las
mas .etfica,ces y ,perfeccionad.as.
3.° Que las ..1.esiones o las muertes pra
ducidas en tales circunstancias por los
guardias de Seguridad no pueden equipa
rarse •en •el
concepto moral ni jurídico con
los delitos comunes •de lesianes o •de honaj
cddio a, que se refieren las disposicione.s dal
Código penal, y someter .en tales casos a
los individuos del indicado Instituto al mis
mo •trato
y a iguales procedinalentos que •-e
• emplean con los criminales
ivulgares, no
solamente sería injusto, sino que podría se:
causa de •gravísimas •consecuenclas para la
disciplina y para la •eficacia de la misión
de salvaguardia social que les está enco
mendada.
4.° Que .cuando acurren •casos como el
presente no se puede poner en duda la con
venien.cia de que los superiors jerarquice.,
•examinen previamente las circunstancias en
que se han producido y si el guarclia ha
obrado en cumplimiento de su deber y en
obediencia •estricta •de las órdenes recibi
das, cuando entendieren que ha habj.do de
lincuencia, pasar .el tanta de •enlpa a los
Tribunales.
5.° Que se iesta, por tanto, en una de las
excepcioneÀs que sefiala el artículo tercera
del Real decreto de 8 de Septiembre de
1887 para que los .Gobernadores •puedan pro
mover
.contiendas de •competencia •en los

juicios
Conformandome con lo •consultado por
la Comisión permanente del
Consejo de Es
tado y de acuerdo con el Directorio Militar,
Vengo en d.ecidir esta competencia, a fa
de la Administración.

vor

FÀBRICA NACIONAL DE LA MONEDA I TIMBRE.
E1 R. D. de 16 d'octubre de 1923 (Gaceta del
dia 17) restableix amb tot el seu vigor altre
R. D. d'Hisenda de 16 de maig de 1921, i
deroga el de 30 d'abril de 1923.

disposició es refereix a la constitució
dependència de la Fàbrica Nacional de la
La

no

cuatro personas,
Ayuntamiento
y a fin
que .exista un turno riguroso de
'peticiones, se llevarà una lista, dandose a
los peticionarios — que no tienen nacesi
dad •de manifestar
el objeto .de la pe
tición—, recibo del número que ocupen en
.el

MUNICIPAL

mo.mentos.
.Que los guardias de

pertenecientes

REAL DECRETO

crea

ocasión

la estación de

en

•disparos

Pocos

L. R. P. de V.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANE3A.

,éste,
Vengo

ien

VIDA

•hizo varios
causando heridas a Juan
consecuencia de las cuales faileció

A.

con

LA

bao,

,SENOR:

dies

DE

REVISTA

18

d'una

d'elles, perquè el lector tingui idea concreta
de la doctrina jurídiça que sustenta:

i

Moneda i Timbre.
PASE

de 10 d'octubre

fa extensiu

a

de 1923

tinguessin que firmar.
dependència enviaran a
l'Encarregat del despatx del Ministeri, un
parte amb les novetats de la seva dependèn
cia, quan hi hagi faltes d'empleats, no jus
tificades.
AUTOMÒBILS.—La R. O. de 15 d'octubre de
1923 (Gaceta del dia 17) disposa que els
pos
seedors de garatges, estan obligats a donar

compte cada 24 hores a la Comissaria de Vi
gilància respectiva, de les altes i baixes que

hagin, en la forma a que es contrau el
model que s'insereix.
Afegeix que els pro
pietaris que lloguin o •cedeixin locals o so
lars per a garatges, faran el mateix.
hi

HORES D'OFICINA.—La R. O. de 29 de novem
bre de 1923 (Gaceta del dia
30) diu que l'as
sistència del funcionaris
a

podrà arribar

públics

l'oficina,

sis hores sempre que l'a
cumulació del treball ho exigeixi. Això hau
a

rà d'ésser acordat
per

l'encarregat

del des

patx del Departament Ministerial.

No

es

concediran autoritzacions per hores extraor
dinàries sense que prèviament
s'hagi arri
bat a les sis hores de
o si es tracta
d'obrers

a

la jornada

DIRECCIÓ GENERAL DE NAVEGACIÓ I PESCA.
La R. O. de Marina de 13 d'octubre de 1923
(Gaceta del dia 18), declara disolta la Junta
Consultiva de ,la Direció General de Nave
gació i Pesca Marítirna, i disposa que se
gueixi funcionant fins ,e1 31 de desembre del
mateix any, i que es
procedeixi a l'elecció•
de Vocals que
de constituir la hova

hagin

Junta.
LLIBERTAT CONDICIONAL.—E1 R. D.
d'octubre de 1923 (Gaceta del dia
24)
sa que sigui President de la
Comissió
bertat Condicional, un Magistrat del
nal Suprem; que per a les

de

23

dispo
de Lli
Tribu

propostes i con
cessions de llibertat condicional, els penats
hauran d'haver extingit, dia
per dia, les
tres quartes parts de la
condemna, que el
temps comprès en els indults no es computi
ni en les tres quartes
parts de la condemna
ni en la quarta part de la con
demna que ha d'extingir el penat en lliber
tat condicional, i que el R. D. no tingui efec
tes retroactius.

cumplida

JOSEP

GENERALS.—E1 R. D.
(Gaceta del dia 17)

M.

PI I SUNER

Professor a l'Escola d'Administració

la Marina el de 19 de setembre

a que els Oficials
Generals poden
sollicitar i obtindre el seu pase a la reserva
amb el sou de General, sempre que hagin

estat dos anys en actiu.

JUNTES D'OBRES

DE

PORTS.—E1 R. D.

Juntes d'Obres i de

les

Comissions

Administratives de ports.
FUNCIONARIS PÚBLICS.—La R. O. circular de
16 d'octubre (Gaceta del dia 17) aclara dub

respecte a les disposicions sobre funcio
naris, i diu que la firma és requisit general
que obliga a tots els empleats sigui quina
sigui la seva categoria, devent estampar-se
en una relació del Negociat, no essent và
tes

lids el volants ni cartes. Les relacions del
Negociat s'enviaran a la superioritat auto
ritzades amb la firma del Cap, la qual equi
ció.

a

Demés de les Revistes anotades, hem co
a rebre el canvi de les següents:
Technisches Gemeindeblatt d'Alemanya;

de 11

(Gaceta del dia 16)• aprova el
Reglament general d'organització i regisme
de les

NOTES DIVERSES
mençat

octubre 1923

la que els subalterns posen a la rela
Els Ca,ps posaran amb la seva mà:

«Falta, Enfermetat, Llicència, etc., etc.» en
els llocs on els empleats que es trobin en di

The American City dels Estats Units d'Amè
rica; The Municipal Review of Canada del
Canadà; La Revue Municipale du Canada

del

Canadà
(orgue oficial de la Unió de
Municipis del Canadà i de la província de
Quebec respectivament); L'Action Commu
nale de

França; La Technique Sanitaire et
també de França, i Die Gemeide

Municipaie
d'Austria.

*

* *

Amb referència a la secció Cens

Electoral

debem observar que una R. O. inserida a la
Gaceta del •dia 27 de desembre proppassat,

suspen la renovació
cials

i

s'havia

Municipals

de

del

les Juntes Provin
Cens Electoral que

d'efectuar el dia

2

•d'aquest

mes.

Cesaran, emprò les actuals Juntes,
documentació sota la custòdia i
ponsabilitat dels respectius secretaris.
la

seva

t(

1

ql

22

treball,
legal.

relatiu

val

«Considerando :
1.°
Que la presente
cuestión
competencia se ha promovido
con motivo de la •causa seguida contra el
Ricardo Serrano
gua,rdia de Seguridad

A LA RESERVA DE

tes circumstàncies
Els Caps de cada

nt
res

la

REVISTA

DE

LA

VIDA

MUNICIPAL

19

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
SENTÈNCIA 30 MAIG 1922

RECURSOS

30

SENTÈNCIA

Gaceta del

L'Alcaldta

1922

MAIG

dia 17 octubre del mateix

clesestimair la

va

any

formula

petició

da per diverses cornpanyies perquè les ,eximís
de presentar els capítols assegurats per pro

cedir ial repartiment d,e l'arbitri sobre •extin
ció

d'incendis.

caldia

no

reunir les

repartir

a

aquest acord de l'Al
contenciós adminis

tramit i va encaminat a

és de

perquè

tratiu

•Contra

dóna recurs

es

dades que siguin necesisaries
i• cobriar el dit arbitri.

•per

doncs, .d'abs

El Tribunal Provincial deurà,
tenir-se

de fiallar sobre el fons

qüestió

de la

que no causava lesió a ningú, jla
que així ho preceptua Particle 1 de la llei de
22 de juny de 1894 en relació a l'article segon

plantejada

de

mateixa.

la

Es

al.legaven

panyies

d'observar

que

0.'establiment

que

les

com

de

l'ar

bitri no havia

sigut aprovat pel Ministeri de
la Governació com calia tractant-se .d'un arbi
tri extraordinari.

SENTÈNCIA 7
Gaceta

IIJNY

del

(Cont. Administr.)

1922

dia i8

octubre

del

mateix

fixat en la convocatòria del concurs.
Si l'acord de nomenar a determinada perso

pel

carrec

de Secretari va éser

constar

en

resulta

que el

però que

acta.

en

En el

dit
la

cas

acord

sessió

no

es

següent

adoptat, çleu_
la sentencia
féu

constar,

diversos

re

giclors—majoria—es negaren a flrmair l'acta
perquè conté l'esmentada omissió i en el re
curs

declarar que havien

varen

current

pel càrrec de

Secretari,

votat al

re

malgrat 10

a que ,eS parlés de
la
que
instancia, era ex

posició que féu l'Alcalde

Passumpte

.allegant

El Tribunal

Suprem accepta

Tribunal Provincial amb els
manant
constar

que

a

l'acta

l'acord i es

de

ia sentència del

seus

da

raonaments,

sessió

dongui possessió

es

al

faci
no

nemat, perquè la indeguda omissió d'un acord
en el llibre d'actes no és insubsanable i motiu
pel

seu

incompliment.

SENTÈNCIA 2

any

desobediencia (article

265 del

delicte

de

Penal)

determinat per una serie d'e
deuen ésser discrecionalment exa

lements

ve

que

L'Alcalde, a instància de l'Inspector
municipal d'Higiene i Sanitat, va ordenar ès
prohibís la venda de peix a una venedora i
manà a d'agutzil el recollís i cremés per ésser'
dolent;,peró aquest no va poguer.complir l'or
minats.

perque

dre•
.el

venedora

la

resistí

es

a

entregar

L'Audiencia la va condemnar junt

.arab

altres

dos persones com autora d'un delicte de deso
bediència greu o resistencia als Agents de l'Au
toritat, deflnit i. punit en larticle 265 del Codi
Penal.
El

Suprem anulla
existeixen

no

que

delicte,

encara

que

la

sentència,

apreciar

elements
amb

considerant

per
la lectura

dels

el

va

JITNY

1922 (Cont.

cessió havia

l'aoord

del mateix

18 octubre

tot

que

revocat,

•com

ho

pel

fou

el Ministeri de la Governació

d'alçada,

i la R. 0.,

•de

facultats,

en

Governador

i

virtut de re

per tant, conté ex
ja que es tractava

d'un dret .establert a favor ded

poble;

que s'ha

respectar.

És interessant observar que la sentència con
facultat
ceptua que la R. O. no pertany a la

perquè no afecta a l'ordre polític
qüestió de si un poble per te
propis deu admintstrar-se per si ma

discrecional

de govern la

nir béns

constituint la Junta

la

gestió

•Municipai
l'Ajuntament.

Llei

a

autoritzia,

de

administrativa que
o deu .quedar sota

declaració que fa el Suprem, discutible
des del moment, •té interès remarcable, ja que
La

deflneix o determina com a
tió d'ordre

no

perjudicava

del concessionari,

que, malgrat
diu, ,continua essent tal conces

sionari del servei per a la cremació d'animals
morts o inútiO.s que
havia sigut atorgat.
la

SENTÈNCIA

any

la tall Junta havia estat constituïda i en fun
cions, racord municipal de restablir-la no pot

teix

municipal impugnat

els interessos

Suprem

sentència

no afegeix cap Traona
del Tribunal Provincial

fent-se-la sea.

SECRETARI I ALTRES EMPLEATS

municipals reconeixien a
pobles que formaven part d'utn mateix
terme municipial el dret a tenir Junta Admi
nistrativa (article 90 de la Llei Municipal) i

de

sigut

lesiona

atenent a que aa, dita .con
feta amb caràcter precari,

tractava de cap .arrendament de serveis,
es referia també a materies sobre les quals
l'Ajuntament •pot resoldre discrecionalment í

orgànic.

Copiem dos Considerants:

reglada

una

qües

16

IUNY

1922

•(Cont. Administr.)

Gaceta del dia 19 octubre

Si des ordenances

via

del mateix any

es

Administr.)

diversos

tralimitació

Administr:)

Considerant:

un

SENTÈNCIA 7

curs

«8 octubre

drets adquirits,

esmentada,

ésser

(Cont.

deixar sense efecte una concessió no

ment a

licte.

1922

El Governador no pot revocar .els acords
adoptats pels Ajuntaments en materies •de la
seva competencia, i, mai
en el oas •de lla sen
tencia podria fer-ho perquè l'Ajuntament al

El Tribunal

«re

stiltandos» se'n desprèn que existia ei tal de

Copiem

ILNY

Gaceta del dia

no

peix.

o

temporània.

octubre del mateix

POLICIA URBANA I RURAL

El

Gaceta del dia

termini

(Criminal)

Codi

any

No correspon a l'Alcalde sinó a l'Ajuntament
resoacire si una instància sollicitant el càrrec
de Secretari Va ésser .o no presentada dintre el

na

Gaceta del dia 31

(Cont. Administr.)

ANY 1922

::

del mateix any

L'empleat que es cregui preterit en un no
menament, deu demostrat l'existència del dret
que 11 atany i que hagi sigut lesionat. Si ell
Reglament d'Empleats no va ésser lesionat, no
pot aliegar vulneració de drets preexistents i
per tant és incompetent la jurisdicció conten
ciosa administrativa, la qual va ésser instituï
da per a revisar actes •de l'Administració quan

aquests vulnerin drets positius i -certs
dits

o

reconeguts

ividualment.

conce

20

REVISTA

DE

LA

VIDA

(SENTÈNCIA 30

MUNICIPAL

1922)

MAIG

«Considerando que no siendo posible a la ley
Penal precisar las reglas con arreglo, a las
euales se pueda determinar en cada caso la
mayor o meno i'" gravedacl de los ,actos que
puedan ser constitutivos dp desobediencia a
los efectos de calificarlos conío delito o falta,
tien,en los 'tribunaftes que atenerse a las re
glas de la sana crítica i para
graduar
la importancia de ,aquéllos, teniendo en cuenta
las circunstancias que concurrieron en
he
cho
los móviles que impulskaron a su eje
cución y la traseendencia de 1.a trasgresión;
mas como en la sentencia recurrida no se pre
cisa o determina cuàles fueron los actos
vos al respeto delaid.p al principio de autorickd
realizados por Julia* Arasa, ni se espeficica si
la re:sistencia que .ésta apuso fué activa o me
ramente pasiva, es visto que no se han

aportada al proces.o los elenae.ntos neces.arios
para graduar con •acierto Ja gravedad de los
en
actos ejecutados por il1 ip,dicada Julia,

virtud, no pu.ede afirmarse que el hee.ho
que ha Motivado la formación de esta causa
Sea constitutivo •del dellto que define •el artí
culo 265 del ,Gócligo penal; pero ,com,o .el pro
ceder de ia recurre.nte no es disculpable, toda
vez que desobedeció el mandato de un Agente
de 1.a autorid.ad que se hallaba en el ejercicio
de s,us funciones, és evidente que cometió la
falta peneda •en el número 5 del artículo 589
su

clel ,expresado •cuerpo legal, y en :su virtud,
la Sala sentenciadora ha incurrido en •el •er.ror
de derecho que la atribuye el recurrente:

(SENTÈNCIA
“Considerando
de

cepción

7 JUNY
de

es

que

1922)

desestimar

Meompeten.cia

que

el

la

ex

Ministerio

Fiscal alega y funda en que la Real orden itn
pugn,ad,a ,pertenece a la potestiad discrecional,
porque si bien es cierto que a ella atafien, coma
el Mimsterio público manifiesta, las resolucie
nes que afectan al orden político o de Gobierno,
para nada •se refiere

a

ello

discutir,

como en

este pleito se hace, si por tener un pueblo
bienes propio.s debe ,administrarlos por sí y
constitui.r para ello la Junta Administrativa

quedar

que autoriza la ley, o debe

esta

gestion

Municipio:

encomendada

!Con,siderando que

con

arreglo

a

lo

clispues

artteulo primero de las Ordenanzas
San
por que se rige el .Município de Val de
la
•el
Gobernador
de
Vicente, aprobadas por
28
cle
Jullo
de
se ha •reco
en
1893,
provincia

to

en

el

nocido
forman

al

pueblo

parte

de

de

Prellezo entre

•digho

otros que
térfnitto municipal,.

por ten.er bienes propios que administrar, ell
d erecho a constituir la Junta administrativa

ley Municipal para 1a aclníi
bienes, y consta en el
Junta
ha funcionado, y
esta
que
expediente
por lo tanto, al restablecerta no hacítm mas
que

autoriza

nistracion

de

la

diehos

los acuerdos municipales que han sido revo
.eados por la resolución del Gobernador, confir
mada por la Real orden impugnadia, que s,an
cionar y respetar un derecho de antemano es
tablecido a favor del pueblo de que se tratan,

