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Les Fínances en

r C s i a i i i i d e Catfaluiiiia
En els moments en que sortirá al carrer aquest número del BUTLLETÍ, Catalunya per mitjá d'un plebiscit
haurá manifestat d'una manera ferma —no ho dubtem— la seva voluntat de regular-se tal com estableix en
l'Estatut, aprobat per unanimitat per tots els représentants deis partits polítícs que integren la Diputació
Provisional de la Generalitat.
Estem segurs de que tothom haurá compres perfectament el qué es demana en l'esmentat Estatut, i no
solament les aventatges que en l'ordre politic, i de justos principis, pot portar-nos el seu reconeixement,
sino ádhuc les d'ordre práctic que podem obtenir-ne,
Com hem dit, no creiem que ningú pugui desconéixer la manifestació que fará Catalunya de la seva
voluntat amb l'aprovació de la Uei estatutaria, malgrat pero no será per demés que en l'aspecte de les fínances, expliquem i comentem quelcom en referencia al que s'estableix a l'Estatut, per posar de relleu el
seny ordenador i l'esperit de justicia que ha precedit a la seva estructuració, i el profit que pot reportar ais
catalans en la seva execució.
S'ocupa de les Finances, al Titol IV, de l'Estatut, i en els vuit articles que compren dit Títol, es determina quins impostes o tributacions deuen ésser a benefici deis servéis generáis de la República i quins
déuen ésser cedits a la Generalitat.
Quin criteri s'ha seguit per determinar aqüestes normes? Els redactors de l'Estatut han tingut cura
d'estudiar i separar aquells impostos recaients sobre treballs, actas, articles o productes, que malgrat existissin a Catalunya, no son exclusiva i únicament de la nostra Nació, de tots aquells altres que per dirho aixis, néixen i moren en la nostra petita Nacionalitat; aquest és el fonament de la divisió de les tributacions en indirectes i directes i el motiu de adjudicar els primers a l'Estat Espanyol i els darrers a l'Estat
Cátala autónom.
En atenció a l'esmentada classificació, diu l'Estatut, aclarint els conceptes, que son consideradas tributacions indirectes, en Tactual pressupost: a) la renda de duanes; b) la renda d'alcofoUs; c) l'impost sobre el
sucre; d) l'impost sobre la xicóira; e) l'impost sobre el transport de viatgers i mercaderies (exceptuant en
aquest cas el transport d'interés exclusivament local), i que es consideren tributacions directes: a) la contribució territorial, rústica i urbana, amb els seus recárrecs; b) la contribució industrial i de comerg, amb
els seus recárrecs; c) la contribució sobre utilitats de la riquesa mobiliária, excepte la que grava el sou del
personal al servei de la República i l'epígraf primer de la tarifa segona; d) l'impost sobre els drets reials,
persones jurídiques i sobre transmissió de béns amb Uurs recárrecs.
Si algún dubte pogués haver-hi, en els mateixos articles 19 i 20, que son els que comentem, es fan els
deguts aclariments, a l'ensems que es determina que en el temps a venir, el Govern de la República no imposará a Catalunya noves contribucions directes.
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Pero la ordinaeió tributaria podrá resentir-se de justicia si s'haguessin oblidat altres tributacions que
caient dintre d'aquella divisió abans esmentada, no s'haguessin també adjudicat a l'Hisenda Espanyola; i a
l'efecte, també a l'Estat Espanyol, es reserva en l'Estatut, els rendiments de les propietats i drets que no
transmeti a Catalunya, els beneficis que s'obtindran deis monopolis i els arbitris per servéis retribuits.
Pero en qüestions monetáries, la claretat abans que tot, i l'Estatut, que sense ésser casuístic, és prou
eloqüent, ha volgut definir el qué entenia que son rendiments de propietats i drets de l'Estat en Tactual
pressuposti diu a l'efecte: f) el donatiu de la clerecía i de les monges; g) les propietats i drets de l'Estat
que aquest no traspassará a Catalunya; h) els reintegraments d'exercicis tancats en Uur totalitat, si procedeixen de liquidacions anteriors al 31 de Desembre de 1931, i només els que previndran de tributacions peryents a la República en l'esdevenidor; i) publicacions oficiáis de la República.
Reconeix com a monopolis actualment per l'efecte exposat: j) els provinents de la circulado fiduciaria
i els deis Bañes d'Espanya i Hipotecari; k) el deis tabacs; 1) el deis Uumins de tota mena; m) els deis explosius; n) el de la sal; o) els de la lotería; p) els de la Casa de la Moneda; q) els deis petrolis; r) els deis teléfons.
I per fi determina que son arbitris per servéis retribuits, actualment: s) els que graven els ports francs
de Cañarles; t) els drets obvencionals deis Consolats; u) els de Correus i Telégrafs; v) els establiments penáis; x) les quotes militars i les multes; z) tots aquells altres arbitris que en forma directa o amb paper
timbrat siguin pagats com a retribució de servéis a carree de les finances de la República.
Va a estructurar-se un régim nou a Espanya, i en una disposició definitiva com l'Estatut, no podia
deixar de pensar-se en el futur i preveure les possibles modificacions a introduir en el régim tributari espanyol; i, a l'efecte, en l'article 21, es diu que la supressió de qualsevulla deis ingressos contributius deurá
ésser compensada, per tal de qué exigeixi la deguda nivellació entre ingressos i despeses. L'article 23 faculta a la Generalitat per utilitzar els impostes que han tingut fins are les disoltes Diputacions catalanes, i
ádhuc crear-ne de nous, i en el 24, li confereix la recaptació i distribució deis recárrecs sobre les contribucions directes, i sois la recaptació de les generáis, amb la excepció deis monopolis i les Duanes.
DispoSa^ que el Govern de la República no aplicará a Catalunya les contribucions sobre els consums,
sobre el consum interior déla cervesa, sobre els cercles d'esbargiment, béns de profús, i sobre el gas, l'electricitat i el carbur de calci, i els que constitueixen dotació de les hisendes locáis, advertint que l'impost del
timbre només será aplicable en el territori cátala quan ais epígrafs que representen retribució de servéis,
l'execució deis quaís hagi estat reservada al Govern de la República i diu que l'impost de pagaments a l'Estat s'aplicará únicament damunt els pagaments que fará el Govern de la República.
Calia pero, aclarir altres conceptes qual determinació podia ésser dubtosa, i en l'article 25, es diu que
els drets sobre les mines, ca(;a, aigües, pesca, béns d'us públic, els destinats a algún servei públic o al foment de la riquesa nacional -exceptuats els expressament reservats peí Govern per destinar-los a l'exercici
de furicions própies— passaran a ésser propietat de Catalunya.
El criteri d'equitat que hem vist en tractar de la possible supressió d'impostes, el veiem reflexat en
l'article 26, en tractar del Deute públic de l'Estat espanyol: l'augment dfe Deute destinat tot o part a atendré
servéis reservats a la Generalitat, li será compensat en la proporció que hi hagi entre la població total de
Espanya i la del territori cátala.
Aquesta és a grans ratUes l'organització financiera que s'estableix en l'Estatut de Catalunya; hem parlat de profit, en l'ordre práctic, i no pot passar desapercebut ais uUs de ningú que l'haverde fer les recaptacíons i distribucions deis nostres tribuís, podem fer-los baix una millor base de justicia que no han estat
fins ara; Catalunya ha sofert prou injusticia en l'aspecte económic, i té técnics prou intel'ligents per donarse un sistema d'impostos justos i per distribuir amb el máxim profit els seus cabals.
Recordem que la simplificació i justicia de les tributacions ha de facilitar el seu augment, i no oblídem
aquella gran obra, realitzada amb ben pocs mitjans per cert, per la Mancomunitat anterior a l'adveniment
de la Dictadura.

Son moments de gran espectació davant l'actitut que els catalans adoptaran perqué a Catalunya
se li aprovi l'Estatut.
Cal que els catalans tinguem seny. No ens deixem portar per camins derrotistes.
Tenim les organitzacions gremials, totes elles
compostes de comerciants i petits industriáis, que

per determinats factors se'ls considera com a gent
que no té altra preocupado que veure al final de
cada jornada els «diners» que troba al «calaix». No
diré que aixó succeeixi, pero avui dia son comptats
els que aixi pensen.
En aquests moments tan importants per Catalunya, jo dec recordar l'assamblea que a Gijon ce-
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lebraren les entitats gremials d'Espanya, que davant de Uurs importants acords fou qualificada de
«histórica».
Aquesta assamblea fou organitzada per la
Conféderació Gremial Espanyola, i se celebra en el
mes de Setembre de 1925, en pie temps de la dictadura, quan en aquells dies s'atropellaven les llibertats deis pobles i el pensament deis mateixos. S'aixecá el secretari general de la dita Conféderació,
Josep Ayats Subirats, avui diputat per Girona,
presenta a l'aprovació de l'assamblea unes conclusions importantíssimes, tot un programa de Govern. Rocordo un artícle publicat en un deis importants diaris de Madrid i firmat per un conegut
heme públic, que, parlant deis acords presos en la
dita assamblea, i fent-ne grans elogis deis mateixos,
deia: «La salut deis pobles emana de la Justicia i de
la Llibertat».
Les conclusions formularen un programa d'aspiracions, dividides en quatre camps,
a) Reforma económica.
b) Reforma jurídica.
c) Reforma administrativa.
d) Reforma social.
En cada una d'aquestes reformes s'explicava la
manera de fer-les i totes elles eren a base d'un pie
reconeixement de les autonomies locáis i regionals.
La gran extensió de les mateixes em priva de
poder-Íes copiar íntegrament.
En donar compte el senyor Ayats de la seva
proposició a l'assamblea, que primerament fou
aprovada pels que componien el Comité directiu
en pie de la Conféderació Gremial, una ordre governativa detenia Fautor de la proposició senyor
Ayats, i diferents elements del Comité, que fóren
trasUadats a Oviedo.
La llibertat d'aquests elements fou donada una
3C
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vegada el senyor Ayats, davant del governador civil en persona, carree que tenia un general del
exércit, sota la seva presidencia i en plena assamblea expliques detalladament, article per article, el
signiíicat de les mateixes per veure si «el general
encontraba algo de separatismo», que tanta persecució li feien.
L'ésser cátala el proponent, senyor Ayats, i per
haver-hi en el Comité tres elements també catalans,
es vegé que el delegat governatiu primer, i el mateix
governador després, cregueren que érem una ambaixada deis separatistes de Catalunya. Un cop fets
els aclariments i veient que les autonomies no temen res a veure amb el separatisme, el governador
dona la llibertat ais detinguts, i l'assamblea, per
unanimitat, i amb gran entusiasme, aprová aquelles
conclusions que precisament coincideixen en gran
manera amb l'Estatut de Catalunya.
Per aixó, davant del moment actual que está a
mans deis mateixos catalans, si es concedeix a Catalunya Uur llibertat autonómica, he volgut recordar l'actitut adoptada pels comerciants i petits industriáis que prengueren part en l'assamblea que se
celebra a Gijón en el mes de Setembre de 1925, que
coincideixen els acords que allí es prengueren amb
l'Estatut de Catalunya.
Penseu, comerciants i industriáis, que en el
mateix hi va inclós tot el qué afecta ais interessos
gremials que definitivament son els nostres.
Es arribat el moment de descentralització. Els
pobles han de teñir la seva llibertat.
Comerciants i industriáis, ja sabeu l'obligació
vostra quina és: defensar l'Estatut de Catalunya.
BARTOMEU A M I G Ó

I FERRERES

President de rA*remÍació de Cafés, Tavernes i similars
de Barcelona

i'irr

l a m oblii i esl \t\wA
Les guies de ferrocarrils fa temps que ja no posen els preus deis bitllets del transport de passatgers i les poques que conserven aquell utilíssim
costum informatiu, hom es trova que no coincideix
el preu que s'hi posa amb el que exigeíxen les empreses a la guixeta, quan es demana el bitUet.
La causa d'aquest desorientador trasbals no és
altra que la política —diguem-ne política—ferroviaria, seguida en els darrers anys peí Govern, davant
de la crisi del transport i les peticions d'augment
de salaris deis obrers deis ferrocarrils.
Pero de totes aqüestes variacions del preu del
transport n'hi ha gagut una que per la seva particu-

laritat volem posar de relleu per representar una
negació d'un dret a profit de l'Estat; ens referim a
l'asseguranga obligatoria deis passatgers.
Devem a la Dictadura, una disposició per la
qual s'implantá l'esmentada asseguran(;a, disposant
que s'abonaria un augment en els preus deis bitllets, i dient, que en cas d'accident deis passatgers,
s'els satisfarien unes quantitats en concepte d'indemnització.
No es conforme a dret, n í a justicia, que s'obligui a una persona a assegurar-se d'un risc, malgrat
tal previsió pugui ádhuc beneficíar-la; no h iha cap
nació civilitzada que s'hagi atrevit a donar disposició de tal mena, que nega un princípi de llibertat,
que avui ja ha passat a teñir un carácter internacional pero el propósit del pseudo legislador en el
seu Decret deixá veure, d'una manera ben clara,
que no era un motiu de previsió social, —interés
general —que li havia fet dictar aquella disposició,

Butlletí del Centre Gremial de Granollers, 1/8/1931, p. 5 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Página 6

BUTLLETÍ DEL CENTRE GREMIAL DE GRANOLLERS

sino un propósit d'augmentar ingressos, fos com
ios i, malgrat ho fes no volent recordar que la justicia, en l'ordre tributari, es un principi deis mes
sólids de l'ordre social
La prova está en que si el ministre dictatorial
tingué molta cura en determinar les quantitats que
devien pagar els passatgers peí segur, i les que percebrien en cas d'accident, poc, per no dir gens, es
cuida de l'organització del servei i en especial, de
garantitzar que ningú -pogués burlar el disposat,
fent constar en el contráete aquellas mínimes condicions que son essenciáis en tais operacions.
Es ben públic que al contractar un segur, per
part de l'assegurador, s'hi posen un sens fi de condicions, i que en el cas d'haver de satisfer l'import
de la pólissa, s'exigeixen primer els documents ben
complerts i detallats que justifiquen el dret, i després, les proves ben concloents i convincents de
l'acte que hagi donat Uoc el cobrament i encara
aixi,..
Dones bé; en i'asseguran<pa ferroviaria, el contráete és el senziíl bitUet del tren —del qual s'en pot
ádhuc prescindir—i la prova pot ésser la mes senzilla que es vulgui, resultant d'aixó que les portes
de la mala fe i í'abús queden obertes a tots aquells
que s'aprofiten deis descuidats i teñen pocs escrúpols per demanar go que no teñen dret.

LA ELEGRICITAT A GRANOLLERS

EL Centre Gremial atent com sempre a
tot quan pugui representar beneficis deis
seus associats el mateix que ais de la ciutat,
ha iniciat una campanya per aconseguir
r a b a r a t i m e n t deis preus de la electricitat,
excessivament cars, el mateix en molts I loes,
que ací a Granoliers, on la companyia subministradora está cobrant el máxim de les
tarifes que la Uey autoritza.
Esperan^ats davant d'aquestes circumstáncies, d'obtenir una reducció en el preu
del fluid, tenim el pensament d'implantar a
Granoliers una Cooperativa Eléctrica que
ens permeti aprontar les aventatges de la
segura reducció deis preus actuáis, tal com
s'ha aconseguit a la ciutat de Valls, qual act u a d o de la que darem compte algún dia, fa
concebre les mes falagueres il lusions i que
convida a seguir l'exemple.

No creiem que s'hagin produít els abusos a
qué ens referim, i ádhuc es mes, no creiem que
l'asseguran^a obligatoria hagi pagat gaires pessetes
per indemnitzacions, pero siguin moltes, siguin poques, deu procurar-se per quí pertany sigui. suprimit—amb el carácter d'obligatori—aquest segur
que és una nova cárrega pels qui viatgen.
No es Espanya un Uoc de grans riscs ferroviaris sortosament; les estadístiques ho demostren. Hi
ha prous empreses privades que podrien cuidar-se'n
i organitzar aquesta modalitat del segur i que amb
tota certesa ho farien, o ho intensifiearien, si creien
que podia reportar-los un apreciable benefici.
Aixi es com es procedeix en altres nacions on
encara l'Estat no ha pensat en oblidar aquelles Uibertats individuáis i collectives que la Dictadura
negá ais espanyols.
Avui han canviat les circumstáncies, i malgrat
que, per desgracia, estem acostumats a veure que
impost que es crea impost que es manté, i augmenta el seu cupo contributiu, confiem en qué en
aquests moments en que es parla seriosament de
democracia i de Ilibertat, es voldrá corregir Í'abús
de dret que citem restablint la Ilibertat de l'assegurancpa en els transports de passatgers per ferrocarrils.

Fou a m b motiu d'un intent d'augment
del preu de la electricitat per part de les
companyies subministradores, que va aixecar-se una protesta general en la p o b l a d o
esmentada, naixent la iniciativa que avui
també nosaltres ens proposem dur a terme,
i que a Valls ja és realitat, l'éxit falaguer obtingut, malgrat les dificultáis posades per
part de les companyies i peí govern de la
Dictadura, s'ha obtingut amb algún retrás i
a m b extraordinaris perjudicis pero no poguéren resles dificultáis davant de la comp e n e t r a d o i decissió de tot Valls que sabe
encarrilar els seus esfor^os per bon camí
fent prosperar la seva volunlat, avui, fa ja
tres anys que recuUen els beneficis d'aqueila
tenacitaí noble.
Jo cree que a Granoliers sabrem també
aprontar l'avinentesa de tractar d'aquest assumpte i que com aquella vila exemplar,
tots com un sol h o m e ens ajuntarem en el
petit esforg que representa portar la col'la
boració personal a aquesta iniciativa que ha
Uan^at el Centre Gremial, ja que es tracta
de crear una cosa nostra i per a nosaltres
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mateixos, que ens ha de repartir graos beneficis.
Valls, qual Cooperativa c o m p t a a m b
3.008 a b o n a t s , mentre's que les companyies
subministradores forasteres soláment en teñen uns 12, deu al seu esforf tan magnífic
resultat; resuitat, que sois pogué obtenit-se
responent a una proposta abusiva a m b una
réplica justa.
El Centre Gremial ha fet present de la
seva iniciativa al nostre Ajuntament, per si
crea factible i'estudi i la práctica, i sigui en
la forma coni s'acordi portar-la a terme,
perqué li presíi el seu apoi Ja que la obra
com he dit és a profit de tota la ciutat.
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N o sabem encara. Ja que malgrat que
s'estan fent els treballs la tasca es laboriosa,
q u a n será el n o m b r e de cridar al poblé perqué doni el seu concurs, pero no d u b t e m
que en el m o m e n t que sigui, Granollers sabrá comportar-se com aquella vila tarragonina, volent que poguem un dia enorgullirnos de teñir t a m b é un b o n servei eléctric i
ben económic, degut a nosaltres mateixos.
Així h o espero, en benefici de G r a nollers.
J. RIERA
President del Centre Gremial
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Els faferlcaets d e g a s e o s e s
El dia 13 del mes passat, tingue Uoc a l'estatge
del Centre Gremial, una reunió de fabricants de
gaseoses en la que es prengueren acords de gran
interés relatius a la seva industria.
Els latnpístes i m e í a l u r g í c s
En diversos dies del mes darrer, també es
reuniren al Centre Gremial els industriáis lampistes i metalurgias per tal de tractar de les bases de
treball que els fóren presentades.
La secció de Drogtieríes
La secció de Drogueries, Ultramarins, Comestibles i Similars, que integra el nostre Centre, en
reunió general celebrada el dia 14 del mes passat
elegí la següent Junta Directa:
President.
. . . LLORENC CIVIL
Caixer
.
,
.
. JOAN DALMAU
Secretari . . . .
ANDREU OLIVÉ
Vocal
»

ISIDRE GlRBAU
•

NARCÍS SIRVENT

Entre les diverses qüestions que es tractaren,
els reunits s'ocuparen de la utilitat de constituir
una Cooperativa de Compres.
El treball d'una C o m í s s i ó
La Comissió integrada per regidors, i directius
del Centre, per estudiar la nova forma del submi-

nistre de fluid, a la nostra ciutat, el dia 12 de Juliol
efectúa una visita a Canet per informar-se del funcionament i resultáis de la central eléctrica d'aquell poblé.
La Comissió que fou rebuda per l'Alcalde i el
Secretari de l'esmentat poblé, que els donaren tota
mena de facilitats, retorna forga complaguda de
la visita, havent recoUit bon nombre de dades importantíssimes peí íi que persegueix.
També amb el propi objecte la dita Comissió,
visita la Cooperativa Eléctrica, de la ciutat de
Valls, retornant molt ben informada del funcionament d'aquesta entitat, i refermant-se en el seu
propósit de procurar portar a terme la iniciativa.
Com a resultat de les informacions recoUides,
dita Comissió ha Uiurat un Dictamen favorable al
propósit manifestat peí Centre Gremial.
La t ó m b o l a d e l a Creu V e r m e l l a
El President de la Secció local de la Creu Vermella ha trames una atenta comunicació al Centre
Gremial notificant-li que per la propera Festa Major ha organitzat una tómbola a profit deis servéis
de la propia institució, i sol'licitant l'envio d'un
objecte per sortejar en la tómbola de referencia.
En atenció ais fins altruistas de la repetida institució, la Junta Directiva del Centre ha pres l'acord de contribuir-hi i recomanar ais seus associats que donin l'ajut i assisténcia necessária per
l'éxit de la tómbola.
El Centre Gremial i l'Estatut
Acordat unániment per la Junta Directiva que
el Centre Gremial s'adheris a la campanya en pro
de l'Estatut de Catalunya, consideran! que es tractava no d'un acte politic, sino patriótic, en els darrers dies del mes passat es circularen per tota la
ciutat unes fulles abrandades d'amor a la nostra
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térra, i significant rimportáncía del triomf de I'Estatut recomanant ais granollerins votessin i fessin
votar el Projecte aprovat per la Generalitat Catalana.
Els i n d u s t r i á i s formers
Durant el passat mes de juliol han tingut lloc
diverses reunions d'industrials flequers, a l'estatge
del Centre Gremial, per tal de tractar de les bases
que els han estat presentades pels obrers del ram.

Disposicioris Legislatives

REGLAMENT DE TREBALL
Decret del Ministeri del treball i Previsió de 1." de juliol,
publicat a la Gaseta del 2, establint la jomada máxima de
treball en diversos oficis en que fins ara no estaven compresos en la reglamentado del treball i d'altres que hi son modificats.
Per rimportáncia d'aquesta disposició pels nostres associats reproduím a continuado els articles que mes interessen:
«ART. 1.»—La durado máxima legal de la jornada de
treball pels obrers, dependents i agents de les industries, oficis i treballs assalariats de tota mena, realitzats sots la dependencia i inspecció d'alíri per compte de l'Estat, Provincies,
Municipis, en servéis directes o per administrado, o concedits
o contractats, aixi com compte d'empreses particulars o individus, será de vuit hores diáries, excepte les exclusions, reduccions i ampliacions que s'estableixen en el present Decret.
En els cassos en que la mena de treball no permeti una
distribució diaria uniforme, o per conveniencia de patrons i
obrers, els organismes paritaris, oficiáis corresponents podran
acordar computar setmanalment la durado del treball, sempre que mai la jornada de cada obrer sobrepassi de nou
hores per virtut d'aquesta autorització.
ART. 2.<">— Queden excluits del régim legal establert en
l'article anterior: 1." El deis Directors, gerents i alts funcionaris de les empreses que per la classe del seu treball no poden estar subjectes a una estricta limitado de la jornada.—
2.0" El treball de les persones empleades en el servei domestic.-— 3.='' El deis porters de cases particulars i els de tots els
que facin servéis semblants i tinguin habitado en el mateix
edifici encomanat a la vigilancia llur.— 4/^ El deis guardes
rurals i tots els similars que tinguin cura d'una zona limitada
amb casa-habitació a la mateixa i sense que se'ls exigeixi
una vigilancia constant.— 5.* Els servéis de guardería ocasionáis i de curta durada, com els relatius a collites a punt d'ésser recollides i,cassos semblants.— 6.' El treball deis pastors,
i en general, deis obrers dedicats d'una manera permanent a
la guarda de bestiar al camp, i els encarregats i obrers dedicats a cuidar bestiar en estables d'explotacions agrícoles
situades fora de les poblacions, encara que aquests mateixos
obrers transportin a aqüestes la llet i demés productes del
bestiar, sempre que tinguin casa-habitació en les granges,
horts o explotacions en qué estiguin empleats.

ART. 3.^^— El régim de la jornada de treball disposat en
el present Decret s'entendrá sempre i en tot cas sense perjudici de qualsevol altre mes favorable pels treballadors, establert o que pugui establir-se per disposició oficial o mitjangant l'acord entre patrons i obrers.
ART. 4.rt— Els organismes paritaris oficiáis corresponents podran autoritzar els pactes deis obrers de cada establiment amb el seu patró per treballar en hores extraordináries fins al máxim de cinquanta en un mes i de cent vint a
l'any, amb l'objecte d'atendre a cassos de necessitat urgent.
Mancant personal disponible o en cas d'alguna especial
necessitat no discutida que afecti a tota l'indústria o professió
d'una localitat o zona determinada, el nombre d'hores extraordináries podrá augmentar-se, sens passar de cinquanta
al mes fins un total de dugues ceníes quaranta a l'any, per
acord deis organismes paritaris oficiáis.
ART. 5.^ — La iniciativa del Treball en hores extraordináries correspondrá a l'amo i la acceptació o no acceptació a
Tobrer.
ART. 6.e — Cada hora extraordinaria de treball es pagará amb un recárrec d'un 25 %, quan menys; sobre el salari
fixat per I'hora ordinaria. S'entendrá que és aquest salari, la
octava part del preu convingut per la jornada legal de vuit
hores.
Quan en hores extraordináries es treballin a la nit, o en
Diumenge, o passin de les deu primeres diáries, el recárrec
no podrá ésser inferior al 40 %.
Les hores extraordináries corresponents al personal femení es pagaran sempre amb el recárrec del 50 %, al menys,
sense que la jornada total pugui passar de deu hores.
ART. 7.^ — Queda prohibit en tot cas i sense cap mena
d'excepció el treball en hores extraordináries ais menors de
setze anys. ,
ART. 8.' — Quan per acord deis organismes' paritaris es
convingués no treballar en dies de festa que no siguin diumenge podran recuperar-se les hores corresponents allargant
la jornada en els demés dies feiners de l'any, pero en cap
cas, per aquesta autorització, es podrá treballar mes de cinquanta hores a la setmana.
També podran recuperar-se, mitjangant l'acord deis organismes paritaris, les hores perdudes per causa de forga
major, estat del mar, accidents atmosférics, interrupció de la
forga motriu o manca de primeres matéries, no imputables al
patró repartint-les entre els dies feiners de les setmanes
següents.
En tot cas, per les recuperacions autoritzades en els dos
parágrafs anteriors, no podrá dedicar-se en total mes d'una
hora per dia, i el temps d'excés sobre la jornada legal es pagará a prorrata del jornal ordinari, pero si es treballés mes
de cinquanta dugues hores a la setmana, les que passin d'aquestes es pagaran com extraordináries.
ART. 9.* — El treball extraordinari fet per prevenir grans
mals imminents o remeiar accidents soferts, s'abonará com
correspongui, pero el nombre d'hores empleades no entrará
en el compte de les extraordináries.
ART. 10. — El treball deis operaris qual acció posa en
marxa o tanca el deis demés, sempre que per la classe del
seu treball no hi hagi possibilitat de que el servei es faci a
torns amb altres operaris dintre de les quaranta vuit hores
setmanals, podrá allargar-se peí temps estrictament precís, i
en cada cas concret, la excepció será declarada, per l'organisme paritari corresponent, o en el seu delecte per la Delegado local del Consell del Treball.
ART. 11.— En els oficis auxiliars de la industria principal
de una fábrica o explotado, i sempre que aquells es realitzin
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exclusivament en servei del propi establiment, els organismes paritaris podran autoritzar els convenís de cada patró
amb els seus respectius obrers per treballar en hores extaordináries sobre la jornada fins el máxim de dos-centes quaranta a l'any, amb els abonaments mínims que disposa l'article
6.* d'aquest Decret.
(Continuará)
Ordre Circular, de la Presidencia, de 30 de juny, publica
a la Gaseta de Madrid, del dia 2 de juliol, que aclareix l'article 14 del R. D. del Ministeri de la Economía Nacional de 6
de Marg de 1930, referent a penyores per Proveiments, en el
sentit de qué estaba inspirat l'article 10 del R. D. déla Presi-;
déncia de 3 de novembre de 1923, o sigui de concedir la
participació deguda en les esmentades penyores a les Associacions benéfiques.
Decret del Ministeri d'Economia Nacional, de 3 de juliol
(Gaseta del 4), dictant normes per la creació i protecció de
l'indústria de construcció d'automóbils, a Espanya.
Decret de la Presidencia del Consell de Ministres, d' 11
de juliol, publica! a la Gaseta del 12, disposant que en els
coníractes d'arrendament de finques rustiques, fins a 15,000
pessetes anyals de preu, els arrendataris podran demanar la
revisió del contráete ais sois efectes de la reducció del preu.
Ordre del Ministeri de Finances, de 10 de juliol per la
que es disposa que les lletres de canvi i demés documents
de gir en qué intervinguin Sindicats Agricols i Pósits, tan
com a Iliuradors com a acceptants, están subjectes al timbre
que disposa l'article 138 de la Llei.
Decret del Ministeri del Treball, de 18 de Juliol, publicat
a la Gaseta del 19, disposant que queda prohibida la contractació en moneda extrangera de segurs sobre persones o
béns, amb tota mena de companyies nacionals i extrangeres.
Ordre del Ministeri de la Governació, de 17 de Juliol,
concedint un termini de deu dies per a que els magatzemistes que s'hi creguin amb dret trametin instáncies a la Direcció General de Sanitat soücitant l'expendició de productes i
especíalitats estupefaents.
Decret del Ministeri de la Economía Nacional, de 15 de
Juliol (Gaseta del 18) disposant que continui intervingut,
com abans ho fon, el comerg de blats i farines, comengant el
dia 16 del mateix mes fins al 15 de juliol de l'any vinent, i
fixant els preus minim i máxim de tassa per la compra i venda de blats.
Decret del Ministeri de Justicia de 28 de juliol, publicat
a la Gaseta del 29, peí qual es disposa que les persones naturals de nacionalitat extrangera i les persones juridiques,
sigui la que sigui la seva nacionalitat, necessiten autorització
previa de! Govern per adqurir per compra, permuta, donació
entre vins, subhasta pública o privada i, en general, cessió
per qualsevol títol, béns immobles de carácter rústic, situats
en el territori de la República, o drets reials constituits sobre
els mateixos.
Decret del Ministeri de Comunicacions de 24 de juliol,
disposant que des del 1," d'agost queda suprimida la circu-
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lació del segell especial de cinc céntims com dret d'entrega
de la correspondencia a domicil¡>
Ordre del Ministeri de la Economía Nacional, de 14 de
juliol, (Gaseta del 31) peí que es senyalan les bases, que
s-insereixen, a qué deurá subjectar-se l'adquisició i subministre de Uévor de blat ais agricultors que ho desitgin, durant el
presen! any.

NOTICIES I
Els mercats setmanals
En el finit mes de juliol, les cotitzacions del mercat setmanal a nostra ciutat, han estat les s«güents:
Dia 2. Mongetes.
. a 50 ptes. els 70 lit.
»
Patatas . . . a 25 i 26 » » 100 quilos
»
Mótese .
. a 23
» » 70 lit.
»
Ous . . . .
a3i3'50» dotzena
La recaudado per arbitris de plaga fóu-de 904'25 pessetes.
Dia 9. Mongetes . , a 59
ptes. els 70 lit.
»
Patates. .
a 25 i 26 » » 100 quilos
»
Moresc. . , a 21
» > 70 lit.
»
Ous . . . a3'2513'30» dotzena
La recaudado per arbitris de plaga fóu de 982'25 pessetes.
Dia 16. Mongetes . . a 59
ptes els 70 lit.
»
Patates. . . a 27 i 28 »
» 100 quilos
»
Moresc
. . a 21
» , » 70 lit.
»
Ous . . .
a3'25i3'50» dotzena
La recaudació per arbitris de plaga, fóu de 975'35 pessetes.
Dia 23. Mongetes . . a 50
ptes. els 70 lit.
»
Patates. . . a 30
»
» 100 quilos
»
Moresc. , . a 22
» els 70 lit.
»
Ous . . , a 3'25 i 3'35» dotzena
La recaudació per arbitris de plapa fóu de 1,040'75 pessetes.
Día 30. Mongetes .
a 50
ptes. els 70 lit.
»
Patates. . . a 33
» » 100 quilos
»
Moresc
. . a 22
» » 70 lit.
»
Ous . . . a3'25i3'40> dotzena
La recaudació per arbitris de plaga fou de 1,053'30 pessetes.
La revisió de la matricula industrial
En la sessió de r.A.juntament celebrada el dia 11 del mes
passat, es prengué l'acord de procedir a la revisió de la matrícula industrial de la nostra ciutat; amb aquest objecte es nomena una Comissió integrada pels Regidors, Srs. Montaña,
Tarda i Pagés.
La Festa Major
La Festa Major de la nostra ciutat s'escaurá aquest any els
dies 27, 28, 29 i 30 d'aquest mes.
Tenim noticia que s'han organitzat diversos festeigs pels
esmentats dies, i que l'Ajuntament igual que e! Centre Gremial
i les diverses Seccions, están preparant programes de propaganda per repartir pels pobles veins
El conegut periodic local «La Gralla», també com en anys
anteriors, fará aparéixer un Volum de les seves Publicacions,
que aquesta vegada estará dedicat, amb preferencia, a fer un
Elogi de la Joventut.
Sembla que també serán publicades altres revistes o programes, editats per cases d'aci, amb el propi objecte de propaganda de les festes.
Impremta Cucurella - Corro, a.° 9 - Teléfon 24 - Granollers
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6UIA
de Cafés i Bars, Restaurants, Fondes
i Hotels, de Granollers
Café Nou
d e Josep

Malpás

k m Casa de Menjars "TOMM"
d e Jaume

Montusí

Pla^a Maluquer i Salvador, 7 i 9

Casa de Menjars
de Miquel

Plaga Capitá Ostáriz. 10

Bar-Restauraní Layotí
d e Ramón

Castaño

Planas

Plaga Perpinyá, 2

Café-Bar Vallesá
de Jaume

Plaga Capitá Roca, 56 i 58

SocíeM Ctioral l i t e s de h Dníó"

Bachs

CAFE
Garrer d'En Prim, 155

Ear-Fonda Sant Antoni
de Isidre

Puchadas

Carrer del Triomf, 4

Bar-Restauran! Gírotia
d'Esteve

Pujol
Carrer del Rech, 1

Carrer d'En Prim, 158

Bar-Eastaurant Fatjó
de Isidre

Fatjó

Bar i Refrescs
de Josep

Garrida
Carretera de Caldes, 22

Carrer d'En Prim, 276

Bar-Casa de Meiíjars-Café
d'Antoni

Fonda i Hospedatges
de Dionís

Torruella

Carrer Doctor Riera, 1

Carrer d'En Prim, 334

ünáó Eepublicatia - Café

Real

Vins i Refrescs Casa ^^|uan^'
d e Just M.

Carrer de Corro, 22
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Fernández
Carrer S a n t Roe, 23

Fábrica del Aíiís^''Picarol<<
de F." Ventura

Café-Bar ''Sport''

Quintana

de Jaume

Xiol

Plaga Maluquer i Salvador, 25

Carrer Doctor Robert, 3

Restaurant Comercial

Café Unió Liberal

dé Líuís Plá
Plaga Maluquer, i Salyador, 19

Carrer Doctor Robert, 8 i 10

Café Comercial
de Lluís

Café-Bar "La Palma"

Romagueras

de Uuís

Tirvió

Plaga Maluquer i Salvador, 19

Carrer Doctor Robert, 13

Café-Bar <'Maiiel"
de Manuel

Café-Bar "La Bohemia"
d'Esteve

Coll

Julia

Plaga Maluquer i Salvador, 27

Carrer Doctor Robert, 17

Bar i Menjars (a can Peret)

Hotel i Bar Europa
de Francisco

Parellada

de Pere

Diumaró

Carrer J. A. Clavé, 1

Carrer Doctor Robert, 34

Vins i Refrescs
de Vicents

Bar i Menjars

Vingals

de F.'° Ventura i Ventura
Plaga d'Ángel Guimerá, 9

Carrer de Caputxins, 23
',

,

Bar-Restaurant "Royal"

Café - Bar
d' Bsteve

de Josep

Franch

Matíes
Carrer Wilson, 92

Plaga Josep Barangé, 28

CAFE

Venda de Vins al detall
de Dolors

d'Anita

Valls

Rebull
Carrer del Gas, 1

Carrer del Portalet, 17

Fonda Prat
::
ii

•••:;••.•?
••;:::s::,í:;^•^S55'

Ü

!S

¡1

y.

de / o a n Prat

W^/^

ii ^^^

II

i! K \

11

::

"^^i

.... 11

•..sSf5.;'.í-.;:n:;:.>*

ji

Carrer Sta. Elisabet, 3 i 5
"'^•:;::::::::::::::::::::::&"-*~í^''
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at==ic

Fábrica de Gaseoses i Sifons

f
t

H

]f

I

Passeig de la Muntanya, 16, 18 i 20
Despatx:

^
•

Pla(;a Guimerá, 9

n

W

ESPECIALITAT amb la deli ciosa bezuda

• Oranáe BUSH
(a base de Taronja)

ü

Dipósit de la cervesa M o T Í t Z .

FRAIKESC VENTURA

k

Representant exclusiu per Granollers i Comarca de
la exctuisida bezuda de luxe

- I - D - O -N
\r
\
i
r

^^ REFRESC IDEAL ^ ^
« i k a K i M i ^^^^ua^-^t
S I N A L C O H O L
FABRicAció DE LA CASA

^ ^
W

Tots els productes
d'aquesta casa son
elaboratsamb.
jHOiiA ESTERIIITZADA

Aixarops - Sodes - Orxates - Embotelláis I a dojo
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