EL ARIETE
remei a semblants deficiencies. Inspir;it
en els projectes d'en Maura de 1907, i
d'Hisendes Locáis de 1918; en el d'en
Canalejas; i en el que l'any 1919 redacta la Comissió extra-parlamentaria baix
el Gobern Romanones; dona ais Municipis una personalitat completa; una Hisenda propia; una Ordenació bastant
exclusiva; un sistema de tuncionament
que donant amplia intervenció ais Regidors sobre taxatius assumptes d'importancia reconeguda, concedeix un marge
de Uibertat a una Comissió permanent
sobre altres de petita cuantía i deralls
de tramitado; i establint una independencia d'actuacíó i criteri digne de tota
lloance que posa a cobert tan a Alcaldes com a Regidora d'intri" ues particulars i colectives.
Exposades aqüestes consideracions,
examinein l'actuació del Ajuntament actual. |>er aquilatar el bon ús que hagi
fet d'un.i Hei qu'es tot apoi i protecció;
d'una llei que tendeix a dibuixar el motilo d'uti Municipi lliure, deuiocrátic i
poderos; encar que siguí necessari per
dit estudi, fer una mica d'historia sobre
Ajuntaments antecessors.

Ajuntamenís — Alcaldes senyors Cama, Puignou i
Garriga,
Quan, efecte del cop d'Estat del 13
de Setembre per tots conegut, va tocar
la tanda reformadora ais Ajuntaments,
sostituint-los per Regidors interins ñorabrats gfubernativament, en tan reformat
i purificat el Cens Electoral, arribes el
moment de la seva elecció popular, podém tots recordar molt bé, que I1 Ajuntament constituit a Malgrat i que fou
presidit per nostre plorat amic i bon
ciutadá En Santiago (iarriga (e. p. d.)
va teñir tota la simpatía del poblé i l'ad-
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hesió deis elements mes significats de la
riostra vila.
I en aquella ocasió (com en moltes
altres qu'en la vida deis pobles poden
senyalar-se) l'instint huma no va equivocar se en les seves primeres impresións, puig prom¡)te va poder conformirse l'opinió favorable a dit Ajuntament, al veurer cjue les orientación9
preses per el mateix en tots els sentits
en que l'activitat municipal podía manifestar-se, estaven, tant saturades d'evidenta utilitat, tan ben inspirades en un
ampli benefici comunal; que allavors,
l'opinió propia, l'intim sentir i l'elogi
particular varen manifestar-se públicament, donant el poblé d'aquesta manera, un oficios vot de confianca a la gestió administrativa del seu Municipi.
,'Quina actuació fou aquesta que mereixía l'elogi? Sencillament una actuació inspirada en una administració enérgica i ben enfocada, i en una orientació
en materia d'urbanització i saneijament
de nostra vila.
L' Ajuntament presidit per el senyor
Garriga (e. p. ti.) seguint en el primer
punt de vista, la táctica ja posada en
práctica per els dos Ajuntaments inmediats antecessors que foren el del senyor
Cama, digne iniciador d'una bona economía municipal i el del senyor Puignou; va continuar dedicant tota la seva
atenció a procurar reforsar els ingressos
ja taxativainent preficsats, en especial
deis de Mataderos, font la mes rica deis
mateixos, i qu'en temps no gaire llunyant redituaba una miseria contributiva per Municipi. En el segon aspecte, va
afrontar de pié el problema del saneijament de la nostra vila, i a tal efecte,
acordá la construcció general de voreres
en tots els carrers; va fer la neteija deis
recs vius inmediats a les ultimes cases
veinala, neteija que feia mes divuit anys

