


2 
TENDÈNCIES GENERALS DEL FINANÇAMENT 

DE L'OBRA PÚBLICA A LES CIUTATS ESTUDIADES. 

Joan Ganau i Casas 

El gruix d'aquest treball, la base empírica que dóna suport a la 
recerca, el componen quatre estudis monogràfics sobre el finançament 
de l'obra pública municipal a quatre ciutats mitjanes de Catalunya: 
Granollers, Vilafranca del Penedès, Lleida i Tarragona. Com ja s'ha 
avançat, cada una presenta unes característiques i una situació 
urbanística peculiars, però hom pot trobar, també, unes pautes 
comunes, tant pel que fa a llur evolució demogràfica i urbanística, com a 
la manera com van solucionar els problemes de finançament de les 
obres públiques d'infrastructura, que permeten una anàlisi conjunta. 

l. Evolució demogràfica i situació urbanística 

Aquestes ciutats, com la major part de les ciutats m1t1anes 
catalanes, absorbiren, juntament amb Barcelona, bona part del 
creixement demogràfic de les primeres dècades del segle. La 
continuació del procés d'urbanització iniciat en el segle XIX hi provocà 
un important increment de població. Així, entre 1900 i 1930, Granollers 
i Lleida gairebé duplicaren la població (passaren, respectivament, de 
6.700 a 12.700 i de 21.400 a 38.800 habitants). Tarragona, per la seva 
banda, augmentà el nombre d'habitants de 23.400 a 39.700. Vilafranca 
del Penedès, que passà de tenir 7.700 habitants l'any 1900 a gairebé 
l 0.000 el 1930, fou la ciutat de les quatre que tingué un increment 
menor, però que, amb tot, se situava molt propera al creixement mitjà 
de Catalunya. 

Ara bé, si el fort creixement demogràfic fou comú a les quatre 
ciutats, és cert que en cada cas ho van fer sobre bases econòmiques 
diferents. Així, mentre a Granollers la indústria anà desplaçant la base 
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Fig. l. Evolució demografica de les quatre ciutats estudiades (1860-
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econòmica tradicional de mercat agrícola, al temps que provocava 
l'augment de la demanda de població, Vilafranca, i també Lleida, van 
basar el fort creixement d'aquests anys, precisament, en la potenciació 
de llur caràcter de centres comercials de zones agràries (vitivinícola la 
primera, d'horta, cereal i ramadera la segona). Tarragona, per la seva 
banda, una vegada recuperada de la crisi de final de segle, combinava 
l'activitat portuària amb la inicipient industrialització que inicià, com una 
fita, la implantació de la Fàbrica de Tabacs de l'Estat. 

D'altra banda, pel que fa al nombre d'habitants, cal distingir també 
dos grups. En primer lloc, Lleida i Tarragona eren dues ciutats 
consolidades que a començament de segle superaven els 25.000 
habitants, amb perspectives de creixement importants. Al seu caràcter 
de centres econòmics d'importants zones de Catalunya, calia afegir la 
capitalitat provincial que, des de feia gairebé un segle, els havia convertit 
també en centres administratius. Vilafranca i Granollers, en canvi, amb 
prou feines arribaven als l 0.000 habitants. El seu potencial demogràfic i 
econòmic, com a centres comarcals, així com llurs expectatives de 
creixement, eren bastant inferiors a les altres dues ciutats. No obstant 
això, el fet de trobar-se dins l'àmbit d'influència directa de Barcelona, 
amb unes majors vinculacions, tant amb els agents barcelonesos com 
amb les darreres iniciatives urbanístiques, provocaria l'endegament, com 
veurem, de procesos urbans molt similars als de Tarragona i Lleida. 

L'increment demogràfic que van experimentar a Catalunya les 
ciutats mitjanes en les primeres dècades del segle es va reflectir, 
lògicament, en el seu creixement urbanístic. Gairebé totes les ciutats 
havien tingut un o més projectes d'eixample, més o menys parcials, en la 
segona meitat del segle XIX. A començament del segle XX, sorgí la 
necessitat de comptar amb un eixample global, planificat, per encabir els 
allaus de població que la ciutat existent no podia absorbir sinó a base de 
densificar-se. Pel que fa a les ciutats estudiades, a Tarragona aquesta 
situació va portar a la redacció del Pla Pujol l'any 1918, a Lleida l'any 
1922 s'aprovava el Pla Florensa-Giralt, precisament en uns moments que 
la idea d'eixample vuitcentista ja entrava en crisi en l'urbanisme europeu 
i començava a ser superada. Vilafranca i Granollers, en canvi, malgrat 
l'evidència que existia de la necessitat d'un pla global, per motius 
diversos seguiren construint-se a través de plans parcials durant el 
període que aquí estudiem. 

Ara bé, per a aquestes ciutats, la urgència de planificar i urbanitzar 
l'eixample no era menor que la de dotar-se suficientment 
d'infrastructures i equipaments. A final del segle passat i primers anys de 
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l'actual, s'havien introduït millores d'infrastructura en qüestions corn les 
comunicacions, l'enllumenat o la portada d'aigües. Però encara quedaven 
per resoldre altres ternes corn eren garantir el subministrament d'aigua 
potable a tota la població o la construcció d'una xarxa de clavegueres 
que assegurés les condicions higièniques de la ciutat. Al costat de les 
infrastructures, els equipaments constituïren un altre terna clau en 
l'urbanisme de les ciutats mitjanes catalanes d'aquells anys. Es tractava 
d'equipaments de caire molt bàsic que, donades les dimensions 
d'aquestes ciutats, les afectaven de forma global i que, o bé no s'havien 
abordat encara en el segle dinou, o bé s'hi introduïren modificacions per 
adequar-los a les noves necessitats: escorxadors, mercats, escoles ... 

2. La recerca del finançament. Un model comú. 

Corn ja s'ha avançat, la dictadura de Prima de Rivera atorgà als 
Ajuntaments, a través de l'Estatuto Municipal. un marge per a la 
promoció pública d'obres d'infrastructura. Aquesta nova situació 
legislativa permetia als Ajuntaments disminuir els continuats precs als 
ministeris demanant finançament per a obres urgents. Disposaven d'una 
certa capacitat, regulada per llei, per a l'endeutament municipal i, per 
tant, per a la gestió pròpia d'operacions de certa envergadura. Això 
permeté endegar operacions urbanístiques per cobrir dèficits que, en 
moltes ocasions, feia anys que s'arrossegaven, però que no s'havien 
abordat per manca de finançament. 

Ara bé, encara que és indiscutible el benefici públic que aquestes 
obres reportaven i que, en millorar les infrastructures, permetien 
acréixer la potencialitat econòmica de la ciutat, per sobre de tot, 
aquestes operacions financeres oferien a mig termini unes perspectives 
econòmiques molt positives que van atreure la inversió de les burgesies 
locals (de les quals, cat no oblidar-ho, els membres de l'Ajuntament 
formaven part). Així, d'una banda, la burgesia financera i la banca local 
començaren a actuar corn a agents urbans des del moment en què es 
convertiren en creditors de l'Ajuntament tot participant en la creació 
d'infrastructura i equipaments a la ciutat. D'altra banda, la burgesia que 
estava més lligada a la propietat immobiliària també entrà en l'activitat 
financera, contribuint al finançament i canalitzant-lo, perquè les millores 
urbanes impulsades des dels Ajuntaments permetrien d'obtenir plus
vàlues que, posteriorment, podrien ser reinvertides en la mateixa 
activitat immobiliària o, fins i tot, desviades cap a un altre sector de 
l'economia. 
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TIPUS ENTITAT QUANTITAT ACTUACIONS 
CIUTAT ANY D'OPERACIO FINANCERA PESSETES URBANISTIQUES 1 

TARRAGONA 1925 Préstec 
Hipotecari Caixa de Pensions 120.000 Escoles 

1925 Pignoració Caixa de Pensions 122.861 Aigües 
Arxiu 

1925 Crèdit Caixa de Pensions? 83.228 Urbanització 

1929 Emprèstit Caixa de Pensions? 900.000 Clavegueram 
Pavimentació 

LLEIDA 1917 Préstec Caixa de Crèdit 1.000.000 Aigua potable 
Comunal Pavimentació 

Escoles 
Mercats 
Escorxador 
Altres 

1929 Emprèstit Banca i creditors 5.000.000 Aigua potable 
locals Clavegueram 

Urbanització 
Pavimentació 
Mercats 
Ajuntament 

GRANOLLERS 1928 Emprèstit Banca Marsans 2.000.000 Clavegueram 
Banco de Créditos Pavimentació 
y descuentos. Escoles 

Mercat 
Escorxador 
Ajuntament 
Pont 
Altres 
Voreres 

VILAFRANCA 1921 Emprèstit Instituto Catalan 750.000 Aigua potable 
DEL PENEDES de Crédito Escoles 

Creditors locals Casernes 

1928 Emprèstit (B.C. L.) 500.000 Pavimentació 
Creditors locals Clavegueram 

1) Ordenat en funció de la quantitat de pessetes invertida. 

Fig. 2. Resum d'operacions financeres i actuacions urbanístiques. 
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Tot plegat va provocar l'augment dels llaços que unien el sector 
immobiliari i el sector financer a nivell local. Llaços que encara 
s'estretien més si es tenen en compte les connexions, ja força clares i 
cada cop més àmplies, entre les entitats financeres i les empreses 
constructores que dugueren a terme les obres, amb la qual cosa, 
d'alguna manera, es tancava el cercle. De fet, constituïa l'establiment, a 
nivell local, d'un procés que ja s'havia produït en altres àmbits 
territorials superiors: la citada creació del Banco de Crédito Local, per 
iniciativa del Banc de Catalunya, amb el beneplàcit del govern de la 
Dictadura, n'és probablement el millor exemple. 

Per la seva banda, el paper dels Ajuntaments va ser el de canalitzar 
bona part de les aspiracions de la burgesia i, a través dels camins 
institucionals, actuar com a director i gestor de tot el procés. Tot i 
això, les burgesies no formaven blocs homogenis. En alguns casos 
aquestes operacions es convertiren en motiu d'enfrontament entre dos 
sectors de la burgesia local que, en el cas de Granollers, fins i tot 
arribaren a paralitzar totalment el procés: després de l'aprovació pel ple 
de l'Ajuntament, i un cop formalitzat l'emprèstit, el Centre Gremial de 
Granollers presentà un escrit de protesta, avalat per la firma de gran 
quantitat de ciutadans, sol.licitant la paralització de l'emprèstit. 
L'argument adduït, i que havia convocat la signatura de la major part 
d'aquests ciutadans, era el rebuig a l'endeutament pels interessos que 
calia pagar i la por, del tot fonamentada, a la repercussió d'aquest ròssec 
en l'augment dels impostos municipals. En el fons, però, hi havia també 
l'oposició d'una part de la burgesia de Granollers, agrupada entorn del 
Centre Gremial, als membres que componien l'Ajuntament. Després de 
dos anys d'haver emès l'emprèstit, i d'haver iniciat algunes obres, s'arribà 
a un atzucac que obligà l'Ajuntament a retirar els títols de l'emprèstit 
que restaven {el setanta cinc per cent del total), deixant, això sí, la 
major part de les obres previstes sense realització. 

Ara bé, si aquests processos foren comuns a totes quatre ciutats, 
les operacions que dugÜeren a cada una foren d'importància diversa. Si, 
com hem vist, les necessitats d'infrastructura eren parelles en els quatre 
casos -i bastant importar-lts-, en canvi, les variables que determinaren la 
quantia de les operacions foren altres. Primerament, cal tenir en 
compte factors com ara l'empenta i la decisió de cada Ajuntament per 
dur a terme l'operació. En segon lloc, l'interès que els agents financers 
locals van mostrar per l'emprèstit, en funció de les perspectives de 
creixement de la ciutat, que havien de condicionar l'èxit de l'operació. 
Així, per exemple, Lleida, l'any 1929, va emetre un emprèstit per valor 
de cinc milions que culminava un procés iniciat l'any 1917 amb un 
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préstec de la Caixa de Crèdit Comunal. La rapidesa amb què es 
vengueren els títols entre la burgesia local animà l'alcaldia a proposar, 
tan sols uns mesos després, l'emissió d'un nou emprèstit per endegar la 
urbanització de l'eixample, que per diverses causes no s'arribà a 
materialitzar. En tercer lloc, l'activitat creditícia anterior de cada 
Ajuntament també actuà com a condicionant. D'aquesta forma, 
Vilafranca del Penedès, que ja comptava amb l'experència de dos 
emprèstits emesos pocs anys abans (els anys 1919 i 1921 ), hi tornà de 
nou el 1928. També en el cas de Tarragona, que ja havia negociat amb la 
Caixa de Pensions diverses operacions l'any 1925, tot fa pensar que 
quan es va emetre l'emprèstit de 1929 també es posà en contacte amb 
aquesta entitat per a gestionar l'operació. 

En definitiva, tot plegat conduí al fet que, després que cada ciutat 
realitzés alguna operació d'endeutament més o menys important en el 
primer quinqueni dels anys vint, en els darrers anys de la Dictadura de 
Primo de Rivera, les quatre ciutats coincidissin en l'emissió de sengles 
emprèstits. L'any 1928, Granollers i Vilafranca; el 1929, Lleida i 
Tarragona, van decidir endeutar-se per realitzar diverses obres 
d'infrastructura i equipaments. Però la coincidència temporal no és 
l'única. Totes quatre operacions mostren aspectes comuns en el procés 
fins a escollir l'opció de l'emprèstit, les característiques de l'emissió i en 
el tipus d'obres que motivaren l'endeutament. A continuació ens 
ocuparem d'aquestes similituds, tenint en compte que els estudis 
especifícs que segueixen explicaran àmpliament les característiques 
peculiars de cada ciutat. 

El procés de gestació de l'emprèstit s'inicià en alguns casos per 
necessitats imminents que precisaven una millora immediata i que foren 
el motiu directe de l'emprèstit. En altres, com a Granollers, a partir de 
l'estudi més pausat de les mancances urgents de la ciutat, s'avançà un 
pressupost mímin, que finalment tornà a ser retallat, per reduir el crèdit 
tot el possible. Fos com fos, però, la primera gestió que les quatre 
ciutats van realitzar fou posar-se en contacte directament amb el Banco 
de Crédito Local per conèixer les condicions de finançament que oferia. 
Ara bé, és significatiu com, després de la consulta inicial, cap d'elles no 
va dur l'operació fins al final amb aquesta entitat financera. D'una banda, 
aquest fet mostra de forma clara la filosofia que presidia inicialment el 
Banco de Crédito Local: encara que es dedicava al préstec municipal, la 
seva gestió era encaminada a suplir el dèficits de les poblacions més 
reduïdes, que sense capacitat d'endeutament, no trobaven cap camí per 
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accedir a fons suficients per encarar obres d'una certa envergadura (l). 
En canvi, les ciutats mitjanes, que posseïen prou potencial per realitzar 
emprèstits pel seu compte, podien aconseguir uns majors avantatges 
amb aquest sistema que no pas amb el préstec del Banco de Crédito 
Local. D'altra banda, l'obra pública municipal, que a inicis de segle havia 
començat a ser rendible a les grans ciutats (2), ara ho era també per a 
les ciutats mitjanes que, per tant, atreien la inversió del capital privat. És 
per això que les negociacions amb el Banco de Crédito Local no es 
trencaren tant per les condicions d'interès que oferien, com per la 
voluntat dels agents financers locals de participar en l'operació. En el cas 
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que aconsellat pel veí 
Ajuntament de Sitges, ja tenia molt avançades les negociacions amb 
aquesta entitat, fou la mateixa burgesia financera local qui es mobilitzà 
per aturar el tracte. Tanmateix, a Lleida, en un ple de la Paeria, l'alcalde 
es negà a respondre, adduint qüestions d'honorabilitat, sobre els motius 
que havien fet desestimar la concertació d'un crèdit amb el Banco de 
Crèdito Local a la Comissió que portava les gestions de l'emprèstit 
(significativament formada per representats de l'Ajuntament, de la 
Cambra de Comerç, la Cambra Urbana i el Col.legi d'Agents de Canvi i 
Borsa). 

Pel que fa a les condicions d'emissió de l'emprèstit foren força 
similars, d'acord amb el mercat financer del moment. Es van emetre en 
obligacions de 500 pessetes de valor, a un interès que es movia entre el 
5,5% i el 6% i amortitzable a llarg termini (entre 25 i 40 anys). En canvi, 
l'adjudicació de l'emprèstit va variar en cada cas en funció de les 
relacions que cada Ajuntament posseïa dins el món financer. Així, en el 
cas de Lleida fou la banca i els creditors locals els que es van fer càrrec 
de la gestió de l'emprèstit. A Tarragona, en canvi, tot i que no s'ha 
pogut confirmar, tot sembla indicar que va ser la Caixa de Pensions qui 
cobrí la quantia de l'emprèstit, cosa que vindria a ratificar la relació de 
l'entitat amb l'Ajuntament, iniciada, pel cap baix, l'any 1925 amb diverses 
operacions creditícies. Pel que fa a Granollers, després d'incloure lleus 
modificacions en el plec -de condicions, foren dues entitats de Barcelona, 
la Banca Marsans i el Banco de Créditos y Descuentos, els adjudicataris 
de l'emprèstit. En el cas de Vilafranca, a diferència de l'emprèstit 
anterior, de 1921, que havia estat gestionat per l'lnstituto Catalan de 

l) Tot i que més endavant aquesta entitat bancària també finançà operacions 
urbanístiques en ciutats molt més grans que les aquí estudiades. 
2) En aquest sentit, l'exemple més clar és l'acord a què van arribar l'any 1907 el Banco 
Hispano-Colonial i l'Ajuntament de Barcelona pel finançament de la reforma de 
Barcelona, que possibilità l'obertura de la Via Laietana. 
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Crédito, l'any 1928, el paper dels agents financers i més concretament 
del sector lligat a la Caixa del Penedès, fou fonamental. En primer lloc, 
intervenint perquè l'Ajuntament rebutgés l'opció d'operar amb el Banco 
de Crédito Local i, finalment, assumint la gestió de l'emprèstit. 

3. Característiques de les obres finançades. 

A més de la urbanització de l'eixample, de què ja hem parlat, i que 
cap d'aquestes ciutats va arribar a consolidar fins a la postguerra, cada 
ciutat tenia una sèrie de problemes estructurals, per causes històriques 
o topogràfiques, que calia resoldre. Però, en general, durant el període 
estudiat, cap de les quatre ciutats utilitzà els fons obtinguts amb les 
emissions dels diferents emprèstits i altres operacions financeres, per 
intentar abordar de forma global la resolució d'aquests problemes. Així, 
a Granollers, a les dificultats que ocasionaven les reduïdes dimensions 
del terme muncipal (que solucionà en part en els anys vint mitjançant 
l'annexió de Lledoner i Palou), calia afegir les barreres que formaven el 
Congost i la via del ferrocarril que constrenyien la ciutat i van orientar 
el creixement de forma longitudinal. També Lleida havia d'unir el barri 
de Cappont amb la ciutat, mitjançant la construcció d'altres ponts sobre 
el Segre si es volia respectar el recent Pla d'Eixample de 1922 (on ja es 
projectà la construcció d'aquests ponts). Tarragona va ser, segurament, 
la ciutat que presentà una major ambició urbanitzadora quan preveia 
utilitzar gran part de l'emprèstit de 1929 per a cobrir despeses 
d'urbanització de l'eixample, però tot i això restaren encara pendents 
problemes fonamentals com ara la reforma del centre històric. 

Per contra, les actuacions que es van dur a terme responen, 
principalment, a uns tipus d'obra concrets i que es repeteixen en les 
quatre ciutats. Fonamentalment es poden distingir dos grups 
d'actuacions que, en conjunt, representen, cada un, la meitat de la 
inversió total. En primer lloc la realització d'obres d'infrastructura i 
urbanització, en segon lloc la construcció d'equipaments urbans (Fig. 3). 

Pel que fa a les obres d'infrastructura, la part més important es 
dedicà al finançament d'operacions relacionades amb el sanejament de la 
ciutat: fonamentalment, l'abastiment d'aigua potable i l'establiment de la 
xarxa de clavegueram. 

Les inversions foren força importants, fins el punt que en tres 
dels casos, durant el període estudiat, les inversions en aquest tipus 
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Fig. 3. Distribució de les inversions realitzades pels Ajuntaments 
analitzats (1920-1930). 
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d'obres s'aproximà al 50 % del total dels crèdits sol.licitats. A la 
preocupació constant que ha suposat (i encara avui suposa) la qüestió de 
l'abastiment d'aigua a la població en un país com Catalunya, cal afegir la 
incidència de la higiene en els plantejaments generals de l'urbanisme de 
començament de segle, que ajuden a explicar la importància que s'atorgà 
a aquests temes. 

Juntament amb a1xo, les obres d'urbanització, en sentit ampli 
(pavimentació, rectificació d'alineacions, expropiacions, voreres, etc .... ), 
foren també comunes a totes les ciutats. En un moment o altre. durant 
els anys vint, totes les ciutats van utilitzar el finançament extraordinari 
per realitzar actuacions d'aquest tipus. Tot i que rarament s'intentà 
abordar globalment la urbanització de l'eixample. 

La construcció d'equipaments municipals suposà, en els anys 
estudiats, l'altre gran grup d'obres endegades pels Ajuntaments. En 
aquest sentit, Granollers representa un cas extrem, donat que tenia 
previst destinar a aquesta finalitat més del 60 % dels dos milions que 
obtingué amb l'emprèstit de 1928 (dels quals, mig milió era dedicat a 
equipaments escolars). Però, si s'escapa pel que fa a la quantitat de 
diners esmerçada, en canvi segueix la mateixa pauta que la resta de 
ciutats quant al tipus d'equipaments. 

Bàsicament amb els pressupostos extraordinaris obtinguts a través 
dels crèdits es va preveure la construcció de tres grups d'equipaments: 

- Equipaments relacionats amb la sanitat i l'urbanisme higienista: 
escorxadors (a Granollers i Lleida, on es va ampliar l'existent) i mercats 
(també a Granollers i Lleida; a Tarragona s'havia construït el 1915). 

- Equipaments escolars, una de les preocupacions principals de 
totes les institucions públiques en les primeres dècades del segle, que en 
un moment o altre es van preveure de construir a totes quatre ciutats. 

- Equipaments institucionals: la millora de les cases consistorials de 
Granollers i Lleida i l'habilitació d'un edifici per arxiu a Tarragona. 

En resum, doncs, les obres que motivaren els endeutaments 
d'aquests Ajuntaments es poden classificar en obres de sanejament, 
d'urbanització i eixample, i escolars: tres temes que tingueren un ampli 
ressò en la legislació urbanística d'aquests anys, i que constituïen 
preocupacions socials i institucionals de primer ordre. D'altra banda, un 
estudi en curs de realització ens ha permès analitzar el conjunt d'obres 
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per a les quals, en aquests mateixos anys, ciutats de tot l'Estat van 
demanar préstecs al Banco de Crédito Local. La coincidència amb les 
obres que acabem de veure és absoluta (3). Tot fa pensar, doncs, que 
els processos urbanístics que analitzem en aquest treball a través de 
quatre casos d'estudi s'inscriuen plenament en un marc urbanístic 
general de dotació d'infrastructures i equipaments municipals, de millora 
de les condicions sanitàries i d'ensenyament, que pràcticament en els 
mateixos anys es van produir a la major part de ciutats mitjanes de 
Catalunya, d'Espanya, i molt possiblement d'Europa. Allò que variarà 
segons els casos serà, com hem dit, la quantia destinada al conjunt i a 
cada tipus d'obra, i la forma d'aconseguir el finançament, en funció de 
l'estructura financera dominant i de les vinculacions de les burgesies 
locals. 

Ara bé, fins aquí hem parlat de les obres que hom preveia dur a 
terme amb els diners dels préstecs. Una altra cosa és el que va succeir 
finalment. Ja hem explicat com a Granollers, poc temps després 
d'emetre l'emprèstit, el procés es va aturar totalment, i les obres 
previstes hagueren d'esperar una colla d'anys per a veure-les acabades. 
En el cas de Vilafranca, ni tan sols es va arribar a cobrir la totalitat de 
l'emprèstit. A Tarragona, la documentació no ha permès resseguir tot el 
procés fins al final. Només Lleida va dur a terme la totalitat de les obres 
previstes en l'emprèstit de 1929. l això, perquè es tractava d'actuacions 
molt puntuals i bàsiques, que altres ciutats de les mateixes dimensions ja 
tenien resoltes. De fet, no és l'objectiu d'aquest treball esbrinar què va 
passar amb les obres previstes, sinó analitzar les formes de finançament 
utilitzades per a la seva realització en uns anys determinats, al voltant de 
la Dictadura de Prima de Rivera. Com es sabut, després, els 
esdeveniments, amb la República i la Guerra Civil, van aturar alguns 
processos i n'endegaren d'altres. Es tancà una etapa de la història urbana 
de Catalunya que més endevant, en els anys de la postguerra, es 
reprenia assentada sobre bases bastant diferents. 

3) Les obres per a les quals es van demanar més crèdits al Banco de Crédito Local, 
que sumen el 70% dels crèdits municipals, són per ordre de número de crèdits (no de 
quantitat de diners), les següents: escoles, aigües, clavegueram, escorxadors, mercats, 
pavimentació, ajuntaments i urbanització. 
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