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Aquest Reglament fou aprovat per 1'Ajun- 
tament en sessió que celebra el dia 9 de juny 
del 1933; la sseva vigencia comen$ el dia 15 
de julio1 dc l'esmeiztat any per a tot quant 
la referencia a aiiginents gi-aduails, jubilacions 
i pensions, i el dia 27 de cener de1 1934 per 
a tota la resta. Per acorld consistorial pos- 
terior, vareii ésser aprovades i hi ioren 111- 

troduldes unes modificacions adaptant-lo a la 
Llei Muiiic~ipal de Cataluiiya, moidiíicacioas 
qiic foreti proposades per una poiihcia de- 
signada a l'efecte, formada pels senyors Tosep 
M." Pi i Suñer, Goiqal Serraclara i Josep 
Rueda. Secretar1 de la Coqoraci6, Cap ¿l. 

Secció adininistrativa I Oficial primer, respe:- 
tivament. 

Fou elahorat i reclactat per una Coinissió 
mixta consistorial, integrada pels senyors Do- 
irli.nec Pln,  Joan Cosa~~ellas,  Josep Alomar,  
Ii~rrcc S & m l i e ~  i Joscp Sa~~zhlaizcat, Consellers; 
Joscp M." P i  i S w ~ y ~ r ,  Siecretari de llAjunta- 
ment ; Frnncesc Telzas i Go~lcc~I Serrn;clwa. 
Caps, respectivai~ent, cLe les Seccions de Fo- 
inent i de Cultura. i Joscfi Rueda,  Oficial pri- 
mer de la Secretaria de 1l'Alcaldia. 
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- CLASSIFICACIO DELS EMPLEATS 

ART. Ir. Per al compliinent del que disposa la Llei 
Municipal de Catalunya en son Títol XV, Capítol 111, i de 
conforniitat amb les normes fixades per la Direcció Gene- 
ral d'Administració Local en 25 de setembre del 1934, (1) 

s'aprova el present Reglament, que constitueix 1'Estatut legal, 
al qual caldra que se subjwtin els funcionaris de 1'Ajiinta- 
ment de Barcelona i aquesta Corporació 'en les llurs míitues 
relacions en quant a deures a camplir i drets a reclamar. Re- 
g i d ,  p r Q ,  com a supletori per els Cossos que tinguin Regla- 
ments especials, en tot el que no hi 'estigui previst, sempre que 
Ilurs disposicions no siguin incompatibles amb les del present 
Reglament, en el qual cas regira aquest, mentre el Reglament 
especial no estableixi, d'una madera taxativa i concreta, en 
cada cas que es consideri convenient, que ha de tenir-se per 
no aplicable la corresponent disposició d'aquest Reglament 
general. 

ART. 2n. El  Cos d'Empleats municipals es dividira en 
els següents grups : 

Ir. Administratiu. 
zn. Facultatiu i dcnic. 
gr. Subaltern. 
4rt. Guardia o Policia Urbana. 
ART. yr. Formaran el primer grup: 
Els funcionaris encarregats de I'ectudi, tramitació i des- 

patx dels afers de caracter administratiu encomanats a les 
oficines municipals, tant si és exigit coin no, títol professional. 

Constituiran el segon grup : 
Tots els funcionaris als quals, per Ileis especials. pel 

que es preveu en el Títol 1, Capítol 111, d'aquest Redament, 
o per futurs acords del Municipi, els calgui idoneitat facul- 

(1) Vegeu les ~pagines núms. 71 i 72. 



tativa o tkilica, qualsevulla que sigui llur classe, per a 
l'exercici de llur cirrec, i forcosainent se'ls exigiri tito1 
sempre que n'existeixi dintre -de l'activitat corresponent. 

Con~prendri el tercer grup : 
Tot el personal de nomenament consistorial que, amb ca- 

ricter permaiient, a les or'dres directes cle llAlcaldia, de les 
Coinissions o del personal clels grups anteriolrs, presti servei 
secundari de Ceriuionial, d'Ai.hitris, així coin també ebs Xb- 
fers, persond cle l3oml>ers, dels Tallers Municipals, dels Es- 
corxadois, de Neteja, Cementiris, Traiisports, inossos de 
Dispensari i tl'altres serveis, i el dels diversos grups de ser- 
veis siinilars, quan no figuri d'una manera expressa i taxa- 
tiva en la classificació de personal adtninistratiu o bé tecnic 
tlue en els articIes corresponents estahleix el present Re,ola- 
nient, i sempre que llur nc~nenament hagi estat acordat ?el 
Consistori. 

Formara el quart grup : 
El personal que constitueixi el Cos de "Gdrdia  n Po- 

licia Ui-l~aiia". 

CAP~TOL 11 

P E R S O N A L  A D M I A T I S T R A T I U  

ART. 4rt. Ultra els cirrecs de Secretari, Interventor i Di- 
positari, el personal de Secretaria, Intervenció i Dipositñria 
es classificari en les categories següents: 

Caps de Secció. 
Caps de Negociat. 
Oficials priiners. 
Oficials segons. 
mcia l s  tercers. 
Taquimecanhgraf s. 
Escrivents. 

ART. 56. El Secretari sera el Cap de tots els serveis i 
de totes 1;s depencl6ncies inunicipals. 

- 

El  seu noinenameiit, funcions, deures i atribucions seran 
les preceptuades en la legislació municipal vigent, en ocórrer 
la vacant. 

Es  í-egiraii igtialiiieiit p'er les esinentades disposicions le- 
gals el nomenaiiieiit, funcions i atrihucions de ]'Interventor 

i del Sots-Interventor, i en quant a aquestes dties iíltimes 
tainbé pel que respecta al, Dipositari. 

AKT. 66. Correspondra al Cap de Secció dirigir i coor- 
dinar els Negociats i, especialment, actuar con1 a Secretari 
de la Comissió; aixecar les actes oportunes; signar les ordres 
del clia per a les sessions de 1'Ajuntament i de la Coinissió 
de Govern; rebre de Secretaria les comunicacions, instincies 
i tots els altres documents selatius a materies que correspo- 
nen a la Secció, i distribuir-los entre els Negociats corres. 
ponents. 

ART. 76. Incumbira al Cap de Negociat la clirecció irn- 
mediata dels serveis del Negociat i de substituir al Cap de 
Secció respectin en les funcions de Secretari de la Comissió 
que aquest li assigni, quan la Secció estigui afecta a diverses 
Comissions. 

ART. 86. Els Oficials primers que hi liagi a cada Ne- 
gociat, actuaran sota les ordres iminediates del Cap respec- 
tiu, i tindran cura del despatx dels afers del qual esl trobin 
encarregats. 

ART. 96. Els Oficials segons tindran cura de la tranii- 
tació dels expedients, sota la direcció dels Oficials priiners res- 
pectitis, i allí on no n'hi hagues suplii-an llur comesa. 

ART. 10. Els Otficials tercers adscrits als Negociats, coacl- 
juvaran al servei en la forma que determini el funcionari que 
exerceixi el cirrec en Cap. 

ART, I I .  Els Taquimecanografs que ingressin en aquest 
cirrec després de comencada la vigencia d'aquest Reglament, 
tindran la categoría cl'Oficials teroers, i prestaran el servei 
propi de llur comesa, en la forma que disposi el Secretari de 
l'Ajuntament, d'acord amb 1'Alcaldia. 

ART. 12. Els Escrivents constituiran un sol Cos, que la 
Secretaria distribuirk d'acord amb I'Alcaldia, segons ho re- 
clan~in les necessitats del servei. Amb tot, per els trasllats 
cl'aquests funcionaris, caldra atendre's al que disposa l'art. 87. 

ESCORXADORS 

ART. 13. El personal administratiu d'Escorxadors es 
classificari sota el següent ordre: 

Administrador cle 17Escorxador General. 
Interventors. 
Receptors d'entrada. .. 



ART. 14. El personal administratiu de Mercats es clas- 
sificari de la manera següent. 

Directors de primera. 
Directors d e  segona. 
Sots-Directors. 

CEMENTIRIS  

ART. 15. El personal administratiu de Cementiris com- 
prendri les següents classes : 

Administrador cle primera. 
Administrador de segona. 

ART. 16. Les funcions, deures, i atrihucions de l'es- 
inentat personal d'Escorxadors, Mcrcats i Cementiris, seran 
les consignades als Reglainents especials respectius, pero 
caldri tenir en compte el que disposa l'article primer d'aquest 
Reglameiit general, en evitació de privilegis. 

ASSISTENCIA  MUNICIPAL I MEDICO-MUNICIPAL 

ART. 17. El personal administratiu d'Assist6ncia Mu- 
nicipal i Miidico-Municipal estara constituit pels següents 
cirrecs : 

Comissari. 
Administradors. 
Ajudants. 
Informadors. 

ART. 18. El personal administratiu d'Higieiie estarA 
coinpost de : 

Aclininistradoís. 
Ajudants. 

IMPOSTOS INDIRECTES 
INSIJECCIO D'ARBITRIS  I REtCAPTACIO 

ART. 19. El personal cl'aquests serveis, ultra les cate- 
gories generals administratives en la forma a que es rcfc- 
reix I'art. 4rt., es dividiri en les categories següentc. 

. . . I~lzpostos indhectes 

InspectorKap. 
Visitador de Línia. 
Inspectors de Control. 
Adininistradors de primera. 
Administradors de sogona. 
Aforadors de primera. 
Aforadors de segona. 
Inspectors de Líniia. 

Encarregat clels Inspectors. 
Aj~~dcints prictics. 
Inspectors d'arbitris. 

Recaptació 

Recaptadors d'arbitris, d'iinpostos i altres ingressos. 

ART. 20. Si per variació del Pressupst,  canviés la no- 
menclatura dels precedents cirrecs d'Escorxadors, Mercats, 
C~einentiris, Assistencia Municipal i Medito-Muriicipal, Hi- 
giene, Impostos indirectes, Inspecció d'arbitris i Recaptació, 
quan, en produir-se vacants, calgui proveir-les, s'atendri al 
que 4s disposat per a la provisió dels que haguessin estat 
canviats. 

Si la plantilla dels niateixos cirrecs fos ampliada amb 
altres de nous, per a llur provisió se seguiran les regles que 
siguin acordades per a la de llurs iguals o anailegs (S) .  

(1) '17cgeu l'article 30. 



I N S T I T U T  M U N I C I P A L  D ' E S T A D I S T I C A  

ART. 21. Els clistints serveis de l'esmentat Institut seran 
comandats per : 

Un Director. 
Ultra aquest funcionari, hi liauri els altres que calguin 

i que són deterniinats a l'art. 4rt. d'aquest Reglament, i. a 
iiiés, els Demhgrafs. 

PERSONAL F A C U L T A T I U  I T E C N I C  

ART. 22. El personal del Grup segon es dividid en 
les següents especialitats : 

Serveis tknics. 
Cultura. 
Assist&ncia Meclico-Municipal. 
Higiene. 

ART. 23. L'especialitat dels ~ e r b e i s  tecnics d'Enginyeria 
i Arquittectura comprendri les categories següents : 

Caps d'Agrupació. 
Caps de Servei. 
Arquitectes o Enginyers ajudants. 
Auxiliars tecnics. 
Delineants de primera. 
Delineants de segona. 
Capatassos. 

Les funcions prbpies de cadascuna d'aquestes categories 
seran determinades en el Reglament especial dels esmentats 
serveis. 

ART." 24. L'especialitat de Cultura sera constituida pels 
cirrecs següents : 

Director de 1'A~xiu Historic. 
Director dels Museus d'Ant. 
Director de la Col.lecció Zoolbgica. 

Col.lahoradors d'Ensenyanlen'ts diversos. 
Conservadors de 1'Arxiu Histbric. 
Conservadors dels Museus d'Art. 
Conservadors dels Museus de Cikncies Naturals. 
Auxiliars de la Biblioteca de 1'Arxiu Histbric. 
Directors de les Escoles especials, clc Música i de 

la Banda Municipal. 
Mestres. 
Professors. 
Professors auxiliars. 

. Professors músics. 
Les funcions, drets i deures de l'esmentat personal seran 

els que vinguin deteriiiinats en els Reglaments especials res- 
pectius, en el que s'ajustin a la legislació vigent de les corres- 
ponents inat&ries, pero caldri tenir en compte el que disposa 
l'art. primer d'aquest Reglament general, en evitació de pri- 
vilegis. 

ART. 25. L'Assistencia Medico-Municipal comprendri 
el següent personal. i , . e 

Director de 1'Institut. 
Director de 1'Hospital de 1'Esperanp. 
Director de la Casa de Makernologia. 
Director del Laboratori d'Anilisis Clínics 
Director de la Clínica de Psiq~iiatria d'ur&ncia. 
Metges Caps de Dispensaris generals i d'espe 

cialitats. 
Metges auxiliars de la Direcció . de 1'Institut. 
Metges numeraris de terme. 
Metges numeraris d'entrada. 
Metges supernumeraris. 
Farmac&utic de 1'Hospital de 1'Esperanca. 
Dentistes numeraris. 
Dentistes supernumeraris. 
Llevadores de terme. 
Llevadores d'entrada. 
Llevadores supernumeriries. 
Practicants numeraris. 
Practicants supernumeraris. 



inrermeres numeraries. 
Inf ernleres supernumeriiries. 

l i s  funcions, deures i atribucions de tot aquest personal 
seran les consignades en el Reglament especial d'hssistencia 
Medito-Municipal, pero caldra tenir en compte el que dis- 
posa l'art. Ir .  d'aquest Reglainent general, en evitació de pri- 
vilegis. 

ART. 26. L'especialitat #Higiene coiaiprendri 1'Institut 
Municipal d'Higiene, 1'Hospital Municipal Marítiin, Labora- 
toris Municipals i el Cos de Veterinaria, el personal dels 
quals estara constituit per les següents categories: 

Institut Municipal #Higiene 

Director. 
Secretari general tecnic. 
Caps de Secció. 
Metges de terme, 1 1 1  

Metges d'entrada. 

Hospital Municipal M n r h t h  

Director. 
Metges de teme. 
Metges d'entrada. 
Farmac&tic. 

Lnboratori Municifinl 

Director. 
Sots-directors de Química i Bacteriología. 
Caps de Departarnent. 
Tknics numeraris de terme. 
Tecnics numeraris d'entrada. 
Auxiliars practics. 
Aj udants. 

Cos de  Veterimhria 

Director-Cap. 
Sots-director. 
Director de 1'Escorxador. 
Veterinaris de teme.  
Veterinaris d'ascens. 
Veterinaris numeraris d'entrada. 
Auxiliars prictics de Veteringria. 

ART. 27. Si per variació en el Presctipost canvik la 
nomenclat~~ra dels precedents cirrecs dels Serveis tecnici, 
d'Enginyeria i Arquitectura, de Cultura, d'Assist6ncia Mé- 
dico-Municipal i d'Higiene, quan en produir-se vacants cal- 
gués proveir-les, s'atendri al que és disposat per a la pro- 
visió clels que haguessin estat canviats. 

Si la plantilla dels iiiateixos cirrecs fos ampliada amb 
altrcs de nous, per a llur provisió se s~guiran les regles que 
sigui11 acordades per a la de lltirs iguals o anilegs (1). 

P E R S O N A L  S U B A L T E R N  

ART. 28. Constituirri acluest Grup el pelrsonal definit en el 
respectiu apartat de l'art. 3r., que degui el seu nomenammt 
a acord de l'A4juntai~~ent. 

PER.SONA1, DE L A  G U A R D I A  O POI.ICIrZ URBANA 

ART. 29. Aquest Cos estari constituit pel personal que 
determina l'article 3s. en la classificació del corresponent 
Grup. 

(r) Vegeu l'artide 30. 



OIZGANITZACIO 

AHS. 30. El ilornbre de Seccions, Negociats i Depen- 
tlhcies, el cle funcionaris de cadascuna i els guanys que cada 
categoria fruiri ,  seran els que es fixin al Pressupost ordinari, 
i sera obligatori de determinar la categoria en el dictamen 
proposant el respectiu nomenaiment, en el cas que iiian- 
( p i  d'ella el cirrec del qual es tracti, si el dit carrec pertany 
al Grup adnlinistratiu o al facultatiu i tkcnic. Si el sou fos 
conlprés entre clues categories, s'aplicari el que regeixi res- 
pecte la in6s alta; peri, en tenir-se que proveir vacants de tots 

' 

els Grups, s'hauri de procurar la supressió de sous que su- 
posin categories i~itermeclies que no estan estahlertes en 
aquest Reglaiiient, per tal de no causar extorsió al hon fun- 
cionaiuent del Cos d'Empleats. 

ART. 31. Quan un funcionari calgui que cessi temporal- 
ment, qualsevulla que sigui la causa que 110 inotivi. s'obser- 
vara l'ordre següeilt: El  Cap de Secció sera substitiiit pel 
Cap de Negociat inés antic de la dita Secció; a aquest el 
substituiri l'oficial primer, també més antic, del inateix Ne- 
gociat ; i així s~iccessivainent, correspondri la suplencia al 
funcionari més antic de la categoria inimecliata inferior. 

ART. 32. Per a successius nonienanieiits cle cirrecs acl- 
ininistratius, facultatius o t&ciiics, i quan es tracti de places 
cl'ascens, tainbé els de cirrecs subalterns i de la Guirdia o 
Policia urbana, a comptar de la vig&ncia cl'aquest Reglament, 
les interinitats per a exercir els esnientats carrecs no podra~l 
Psser adjudicades a personal extern del Cos d'Emfdcats INU- 

~zicipals; caldri que siguin aprovades per la Coinissió de 
Govern i no poclran durar més de sis inesos, acabats els quals 
sense liaver estat aprovacla llur conversió en efectives per 
1'Ajuntament Ple. si no són ratificats els non~enanieizts inte- 
rins, quedaran automiticament anul.lats a tots els efectes, la 
qual anul.lsció l'oficina encarregada de traniitarr els afers de 
personal ineludiblement i sense dilació de cap mena la comu- 

I 

nicari a 191nterventor i a l'interessat, quedant aquest nova- 
ment aclaptat al cirrec anterior. Aquesta ratificació s'hauri 
de repetir cada vegada que es vagiil coniplint successivan~eiit 
els sis mesos. 

El Cap de l'esnientacla Oficina coniuniuri taiiibé a la 
Comissió de Govern haver coinplinirntat aquest precel~te re- 
glamentari. 



TITOL 11 

Ingressss, ascensos, trasllats i permutes 

CAPÍTOL 1 

C O N D l C I O N S  GENERALS 

ART. 33. Per a ingressar al Cos d'Einpleats de 1'Ajun- 
taincnt de Barcelona, sense perjuclici del que disposi la legis- 
lació m«nicipal vigent, caldra : 

Esser espanyol, inajor de vint-i-tres anys i menor de clua- 
ranta-cinc, acreditar bona conducta, trobar-se al corrent amb 
l'obligació del servei militar i saber llegir i escriure correc- 
tament els idiomes catala i castelli. 

L'edat mixiina, pero, per a l'ingrés dels Gztdrdies o Po- 
licies Urbans i dels Recaptadors, sera la de trenta-cinc anys, 
així com tanlbé la dels Agzttzils i X d f w s ,  si abans no eren 
einpleats municipals, i per als Aprenents de segona d e  A l a -  
tancer, la de vint no coinplerts. L'edat mínima per a l'ii~g-1-65 
deis esmentats apreiients de segona. cera la cle quinze xnys. 

La dispensa de l'edat reglamentaria per a I'ingrés al Cos 
d'Empleats, únicament podri ésser atorgada per la Comissió 
de Govern en la convocatbria de provisió de la respectiva 
vacant o per 1'Ajuntament Ple e11 efectuar el nonienament. 

REGLES ESPECIALS 

(Intervenció, Diposita~-ia, Pagaduria i Subalterns. = Fiances) 

ART. 34. Tret del torn d'oposició lliure que es preveu 
al parigraf tercer d'aquest apartat, l'ingrés del personal d'In- 
tervenció sera sempre per la categoria d'Escrivent. les va- 
cants dels cpals hauran d'ésser proveides per lliure oposició, 
essent nGrit preferent el posseir el títol de Perit Mercantil. 
S'exceptua el personal d'ingrés destinat exclusivament al Ne- 
gociat del Deute, del qual personal es parla en el penúltim 
paragraf del següent apartat. 

Les places que vaquin d'oficial tercer d'lntervenció, se- 
rdll proveides per oposició restringida entre Escrivents, 

Les vacants d'lntervenció que no siguin cl'Escrivent ni 
d'Orficials tercers, es proveiran per dos torns: un, per opo- 
sició restringida entre funcionaris d'Intervenció, i l'altre, per 
oposició lliure entre Perits Mercantils, salvant que la vacant 
correspongui al Negociat del Deute, en cpal cas sera també 
proveida com s'indica per al primer torn. 

Si la vacant que s'hagi de proveir és de Cap de Negociat, 
en tots els casos, i de conformitat anlb l'article 240 de la 
Llei Municiua!. els o~osi tors  dcuran ésser Llicenciats en 
~dmin i s t r ac~ó ,  amb t í th  conferit per 1'Escola d'Aclministra- 
ció Píiblica de la Generalitat de Catalunya. 

11 Els cirrecs de Dipositari i de Pagador seran de lli~ire, 
nomenament, mitjancant prestació de la corresponeiit fianca. 

El  personal restaiit de la Dipositaria i de la Pagaduria, 
quan es tracti de places d'ingrés, ser i  nomenat per 1'Ajun- 
tament. a proposta, en terna del Dipositari i del Pagador, 
respectivament, que faran a la Comissió de Goveril. Quan 
la vacant correspongui a l'ascens. el nonicnainent es lar2 per 
oposició restringida entre funcionaris de Dipositaria e de 
Pagaduria, 1-espectivament. 

També ser i  nomenat per I'Ajuntainent, a proposta, en  
terna, de I'Interventor, que fa r i  a la Comissió cle Govern, el 
personal d'ingrés a Intervenció destinat exclusivament al Ne- 
gociat del Deute. 

Per aquestes places d'ingrés a les 'tres esinentades de- 
pendencies, no podri prescindir-se que els nomenats reu- < 

ncixin les condicions generals estahlertes a l'article 33, que, 
pel que fa referencia a saber llegir i escriure correctament 
els idiomes catali i castella, hauri  així de certificar-ho el 
Cap del respectiu servei on la vacant existeixi. - Sense 
I'esinentada certificació. que fi<vrara en l'expedient personal 
de l'interessat, no podri donar-se-li possessió. 

(1) ) /  L'ingrés dcls suhalterns, quan no estigui previst taxa- 
tivament en aquest Reglament, podri ésser lliure, clevent 
reunir, naturalment, els interessats, les condicions generals 
establertes a l'article 33, la posscssió de les quals pel que 
-- 

(1) Vegeu l'art. 48 i seguents dd Capítol. 



cs refereix a saber llegir i escriure els iclioines catala i cas- 
telli, caldra que sigui certificada pel Cap del respectiu ser- 
vei o11 existeixi la vacant. 

Després de la seva designació i abans que prenguin 
possessió, també caldrS, a fi que se'ls en pugui donar, que els 
interessats demostrin llur aptitud per al servei al clual siguin 
destinats, en la forma prescrita en els Keglaments especials, 
si n'hi hagtiés, o, en cas contrari, mitjanqant certificat de l'es- 
inentat Cap del respectiu servei. Ambdties certificacions hau- 
ran d,e constar en I'expeclient personal del nou nonienat. 

ART. 35. El Tribunal per a l'examen establert en l'art. 48 
per a proveir places del personal subaltern, sera format pel 
President de la Comissió respectiva; un Regidor -de la ma- 
teixa Comissió, i el Cap del servei al qual correspongui la 
vacant; i s'exigiri als aspirants els coneixenients que corres- 
ponguin al treball per al clual siguin destinats, de conformitat 
amh el que es disposa a l'esmentat art. 48. 

ART. 36. Tot ernpleat que tingui al seu cirrec recap- 
tació d'ingressos, inalgrat sigui interinainent. caldri que di 
positi a les Arques ~nunicipals, abails clc prendre possessió, 
la fianca que determini l'Ajuntan~ent, la qual quedara direc- 
taiment i exclusivanieiit subjecta a les resultes cle la seva 
gestió. 

Les fiances es constituiran d'acorcl ainb les disposicions 
de la legislació general. 

PROVISIO DE CARRECS ADMINISTRATIUS 

ART. 37. Els cirrecs adiniiiistratius del personal d'ofi- 
cina seran proveits de la següent manera: 

11 El de Cap de Secció, per dos torns: priiner, oposició 
lliure (entre Lletrats; i segon, oposició entre Caps de Nego- 
ciat, Lletrats tainbé. 

E n  ambdós casos, i de conformitat anib l'article 240 cle 
la Llei Municipal, els opositors deuran ésser 1,licenciats en 
Administració amb títol conferit per 1'Escola cl'Administració 
Piiblica de la kneralitat  de Catalunya. 

/ I  El de Cap de Negociat sera provist per dos torils. el 
primer, per oposició lliure entre Lletrats; i el segon, per 
oposició entre Oficials priiners, els quals l-iauran tanibé cl'és- 
ser Lletrats quan el Negociat que es tracti de proveir sigui 
qualsevol dels següents : Urbanització i Reforma, Pltis-vilua 
Patrimoni Municipal i Contribucions especials. 

En, ainbdós casos, i de conformitat ainb l'article 240 de 
la Llei Municipal, els opositors deuran ésser Llicenciats en 
Adniinistració, ainb títol conferit per 1'Escola d'Ac1ininistra- 
ció Pública de la Geiieralitat de Catalunya. 

( 1  El cl'oficial primer es cobriri per tres torns: el pri- 
mer, per oposició lliure entre Lletrats o Llicenciats en Ad- 
ministració, aquests últims amb títol conferit per 1'Escola 
cl'Adi~inistració Pública cle la Generalitat de Catalunya; el 
segon, per antiguitat entre Oficials segons que acreditin les 
conclicions establertes a l'art. 44, initjancant declaració d'ap- 
titut per a l'ascens en aquesta categoria, i amb subjecció al 
procecliinent assenyalat a l'indicat article; i el tercer. per 
oposició entre Oficials segons cpan portin en el cirrec inés 
de dos anys de servei. 

1 Les vacants de Secretaris d'oficiim de Districte (ex- 
Tin6ncies d'Alcaldia), seran cobertes per oposició entre Ofi- 
c ia !~  segons que siguin Llicenciats en Administració, ainb 
títol conferit per 1'Escola cl'Administració Pública de la Ge- 
neralitat de Catalunya; a manca d'aquests Oficials segons, ho 
seran per oposició entre Oficials tercers i Taquiinecanbgrafs 
ainb categoria d'aqtiests iiltiins, indistintanient, cpe reuneixin 
la dita condició; i si tampoc l-ii hagués Olficials tercers ni 
Taquimecanbgrafs que la reunissin, les esmentades vacñnts 
seran cabertes per oposició lliure entre els al.ludits Llicen- 
ciats. 

11 El d'o~ficial scgon es proveiri per tres torns: e! pri- 
mer, per oposició Iliure entre Llicenciats en Administració 
amb títol conferit per 1'Escola d'Adininistració Píiblica cle 
la Generalitat de Catalunya; el segon, per aiitiguitat entre 
Oficials tercers i Taquimecanbgrafs ainb categoria cl'aquests 
últims, indistintarnent, que acreditin les conclicions establertes 
a l'art. 44, mitjanpnt declaració d'aptitud per a l'ascens 
en aquesta categoria, i ainb subjecció al procediment assenva- 
lat a l'indicat article; i el tercer per oposició entre Oficials 





ART. 43. L a  placa de Director de 1'Institut Municipal 
d'Estadística sera proveida per oposició entre els funciona- 
ris de la categoria inmediata inferior. 

1 1  Les vacants de Deiiiografs de l'esiiientat Iiistitut es pro- 
veiraii per oposició lliure. 

ART. 44. Per als ascensos per toril d'antiguitat, I'in- 
teressat caldri que acrecliti previament la seva suficihcia 
i no tenir nota desfavorable en e1 seu expeclient personal. 

L'exameii de suficiencia caldri que sigui practicat davant 
d'un Tribunal i en la forina-que aquest Tribunal determini, el 
qual se r i  forinat pel Presiclent de la Comissió a la qual 
correspongui la vacant, un Regidor de la niateixa Comissió 
i el Secretari de 1'Ajuntament. 

PROYISIO DE CARRECS PACULTATIUS 
I TECNICS 

Serveis ttEcnics d'Enginyeria i Arquitectura 

ART. 45. Les places de Cap d'Agrupació es proveiran 
per dos toriis: el primer, per oposició lliure entre Enginyers 
o Arquitectes, segons els casos; i el segon, per oposició entre 
els Caps de Servei. 

11 Les places de Cap de Servei es proveiran, taiiibé, 
per dos torns: el primer, per oposició lliure; i el segon, per 
oposició entre Arquitectes ajuclants o Enginyers ajudants, se- 
gons els casos. 

11 Les places d'Arquitecte ajudant i d'Enginyer ajudant 
i les de Delineaiit de segona es proveiraii per oposició lliure. 

11 Les places d'Auxiliar tkcnic es proveiran per opo- 
sició lliure entre Perits iiidustrials, Aparelladors i Ajudants 
d'Obres públiques, segons els casos. 

11 Les de Delineant de primera es proveiran per oposició 
restringida entre els Delineants de segona. 

1 1  Les de Capatas es cobriran per concurs entre el per- 
sonal municipal de categoria o sou inferior que presti ser- 
vei anileg a la vacant. 

Personal facultatiw de Cultura 

ART. 46. Tret del que disposi el respectiu Reglament 
especial, aquest personal ingressari al servei de l'Ajuiitament 
per oposició, i els ascensos seran per oposició entre el per- 
sonal que presti servei cl'índole aniloga a la vacant de la 
qual es tracti. 

I'erso~zal facultntifiu d'Assist2ncia M2dico-MurJicipal 

1 i d'Higiene 

ART. 47. Aquest personal ingressari sempre per opo- 
sició entre el corresponent personal facultatiu, i els ascensos 
s',efectuaran de conforiiiitat amb el Reglament especial del 
Ram. 

PROVISIO DE PLACES DEL PERSONAL 
SUBALTERN 

ART,. 48. Tret del que preveu e1 tercer apartat de l'arti- 
cle 34 per les places que sigui11 de lliure nomenanient, en 
la provisió de les vacants del personal subaltern, a excepció 
del denomiiiat "Governatiu o de Brigades", els aspirants 
caldri que acreclitin, per mitji  d'exainen, davant del Tri- 

1 bunal que estableix I'article '35, saber llegir i escriure els 
iclioines catali i castelli i posseir les quatre regles d'aritmk- 
tica. 

Per a la provisió de vacants del personal "de Brigades", 
per a l'exercici de les cpals places s'lian cle posseir els 
coneixenients del respectiu oiici, segons els acorcls consicto- 
rials del 25 de marc i del 25 de maig del 1932, s'exigiri ine- 
ludiblement que el Cap del respectiu servei encarregui a 
l'aspirant un previ treball o feina propia de l'ofici, i, en vista 
del resultat, certifiqtii que el dit aspirant posseeix els conei- 
xements suficients d'aptit~~d per a exercir el cirrec. Sensc 
l'esinentat certificat no poclri donar-se-li possessió i caldra 
que la 4ita certificació consti en l'expedient personal de 
l'interessat. 

ART. 49. Les places d'Uixer es cobriran per accens 
d'antiguitat en el cirrec, entre Agutzils que tingtiin una 
talla no menor de ~ ' p  metres. 

, 



ART. 50. Les places de Conserge de l'Alcaldia, de la 
Secretaria i de les Seccions de Governació, Hisenda, Fo- 
meni. i d 'Eixmpla, que també tinclran categoria d'Uixer 
imentre estiguin equiparats en aquests en sou en el Pressu- 
post, i que en cap cas podran rebassar, es cobriran per dos 
torns: el primer, per antiguitat en el carrec entre els restants 
Conserges, Porters i Ordenances, indistintament, seinpre que 
llur noinenament hagi estat acordat pel Consistori; i el se- 
gon, per antiguitat, tainbé en el cirrec, entre Agutzils. 

( 1  Les vacants dels esinentats restants Conserges. les dels 
IJorters i dels Ordenances, cle nonienament consistorial, es 
cobriran per dos torns: un, per antiguitat entre ells, sempre 
que la placa yer ocupar figurés en Pressupost anih soti su- 
perior al que alesl~ores frueixi cadascun; i l'altre, a lliure 
elecció de la Coinissió, seinpre, perb, que el nomenat reuneixi 
les condicions generals establertes a l'article 33. 

1 1  Si per variació en el Pressupost, llAjuntament equi- 
para l'haver d'algun clels esmentats restants Conserges al 
que perceben els de l'Alcalclia, de la Secretaria i de les Sec- 
cions cle Governació, Hisenda, Foment i d'Eixampla, o bé 
en crea de nous amb sou igual al d'aquests Conserges, alesho- 
res, tant els nous coin'el Conserge econon~icainent inillorat, tin- 
dran també la categoriia d'aquests Últiins, i, per tant, la vacant 
que produeixin es cobriri con1 la d'aquests mateixos Conserges 
de sou superior. 

ART. 51. Les places d'Agutzil es proveiran per dos 
torns: el primer, per antiguitat entre individ~is de la Giiirdia 
o Policia Urbana; i el segon, a lliure elecció de la Coinissió, 
pero en aquest Últim cas calclri que es tingui en coinpte el 
que és disposat al primer parigraf de l'art. 48, i, per tant, 
els noinenats acreditaran davant del Cap del servei- i aquest 
Cap hauri  ineludiblernent de certificar-110 abans que se'ls doni- 
possessió - que posseeixen els coneixements exigits a l'es- , 
mentat primer parigraf (1). 

ART. 52. Les de Xbfer i les cl'Encarregat de l'asceiisor 
seran cle nomenament lliure, seinpre que els notnenats reii- 
neixin les condicions generals establertes a l'article 33. El" 
xbfers caldri que acreditin també condicions per a tal 
cirrec. -- 

(1) Vegeu el pmúltim pariigraf de I'art. 33. 

Le, places de Xbfer i d'Encarregat de l'ascensor obtin- 
gudes en irierits del que s'ha dit suara, s'entendran conce- 
dides arnb caricter interí, pero amb percepció d'haver, per 
un termini de tres mesos, a resultes de l'inforine del Cap 
de la Inspecció Industrial, arnb referQncia a la coinpet&ncia 
del nomenat. Transcorregut l'ecmentat termini, i si l'informe 
és favorable, el nomenament s'entendra atorgat anib caricter 
cleifinitiu. 

AR'. 53. Les places de Cap de nau cl'Escorxador es 
4 

~ proveiran per concurs entre Matancers. 
I /  Les de l\/[atancer es proveiran per torn cl'antiguitat 

entre Aprenents de primera. 
11 Les cl'Aprenents de primera, per rigorós torii d'anti- 

guitat entre els Aprenents de segona, j aquestes últiines pla- 
ces es proveiran lliureineilt, exigint-se solanient als que es 
nomenin, les conclicions generals establecertes a l'article 33, 

, ! excepte la referent a l'obligació del servei militar. - La con- 
dició de saber llegir i escriure els idionies catala i castelli, 
caldri que la certifiqui el Cap del servei i aquesta certificació 
cleuri figurar en l'expedieiit personal de l'interessat, ja que 
sense ella no podri donar-se-li possessió. 

ART,. 54. Les places d'Agent d'arbitris seran de lliure 
nomenament, perb els nomenats, que hauran de reunir les 
condicions generals establertes en l'article 33, caldrk que 

\ acreditin davant del Cap del servei-i aquest hauri inelu- 
1 
l 

1 

cliblement de certificar-ho abans que se'ls doni possessió- 
que posseeixen els coneixements exigits al primer parigraf 
de I'art. 48. Aquesta certificació hauri  de constar en l'ex- 
pedient personal de l'interessat. 

ART. 55. Per a l'ingrés. a places del Cos de Bombers, 
regiri el seu Reglament especial, tenint-se, perd, en compte 

? la limitació establerta a I'art. Ir. d'aquest Reglatnent gene- 
ral, en evitació de privilegis, 

ARS. 56. Per a l'ingrés a places dels ~ a l f e r s  Municipals, 
c'olxervari el qu& determina llur Reglament especial, teilint- 
se, pero, en coinptc la liniitació estalderta a I'art. Ter. d'aquest 
Reglament general. en evitació cle privilegis, i especialment, 
tatnl~é, el qiie és disposat al segon parigraf de I'art. 48. 



PROVISIO DE PLACES D E L  COS DE LA GUARDIA  
O POLICIA U R B A N A  

ART. 57. Per a la provisió de places corresponents a la 
Guardia o Policia Urbana, regira el seu Reglament especial, 
tenint-se, pera, en compte la limitació establerta a l'art. Ier. 
cl'aquest Reglament general, en evitació de privilegis. 

N O R M E S  DE TRAMITACIO R E L A T I V E S  A L A  PRO- 
V I S I O  DE T O T E S  L E S  PLACES A Q U E  E S  

REFEREIX AQUEST REGLAMENT (1) 

ART. 5'8. Per a la provisió de places a que es refereix 
aquest Reglament, s'observaran les regles cegüents: 

E n  ocórrer una vacant, el Cap del servei corresponent 
- que haura de tenir en compte el que preveu l'apartat 56. 
de l'art. 133 - ho comunicara iinmediatament al Cap de la 

. Secció a la qual pertanyi; aquest Cap demanara seguidament, 
de la Secretaria de l'Ajtintament, el torn de provisió que li 
correspongui, i la Secretaria, degudament informada per l'Ofi- 
cina encarregada de tramitar els afers de personal, caldra que 
contesti abans de passar vuit dies. Complerts tals requisits, el 

' Cap de Secció esmentat, a traves del Conseller-Regidor res- 
pectiu, donara compte a la Comissió de Govern, simultinia- 
ment, de la vacant i del torn per a proveir-la, d'acord amh 
l'informe emes .pel Secretari. La  Comissió acordara, si cal, 
tot el que és relatiii al nomenament del Tribunal censor de 
l'oposició o del concurs. 

11 Respecte a les places d'Escrivent, inclús els dJInter. 
venció dels quals 'es parla en els arts. 34 i 63, l'oficina en- 
carregada de tramitar els afers de personal coinunicarA cad.i 

(1) Vegeu el parigraf 2n. de I'artilcle 82. 

quatrimestre, a la Comissió de Govern, a traves del Conseller- 
Regidor respectiu, les vacants dñscrivent que hi hagi, per 
tal que aquesta acordi llur provisió reglamentaria. 

PROCEDIMENT P E R  A L A  PROVISIO DE PLACES 
A D M I N I S T R A T I V E S ,  F A C U L T A T I V E S  

I I  TECNIQUES (1) 

ART. 59. El Tribunal per a l'ingrés o provisió per opo- 
sició dels empleats administratius de les classes de Caps i 
Oficials primers i segons, sera constituit pel President de la 
Comissió a la qual correspongui la placa que cal proveir, o 
el Regidor a qui delegui; dos Regidors de la mateixa Co- 
missió; el Secretari de I'Ajuntament, que podra delegar al 
Cap de la Secció; un Catedratic de Dret de la Universitat 
Literaria de Barcelona, designat per la prbpia Facultat; un 
Professor de 1'Escola d'administració Pública de la Genera- 
litat de Catalunya, designat pel Claustre de la mateixa Es- 
cola, i un funcionari adn~inistratiu de la classe i categoria 
del cirrec que es tracti de proveir, designat per 1"'Associa- 
ció de Funcionaris de 1'Ajuntament de Barcelona", dintre el 
termini de vuit dies, a comptar des de l'oportunct notificació 
que li sera tramesa; passat l'esmentat termini sense que s'e- 
fectui la designació, s'entendra que ha estat renunciada, i 
la fa r i  lJAjuntament. 

ART. 60. El Tribunal per a l'ingrés per oposició dels 
empleats administratius de la classe dlOficials ttercers el cons- 
tituiran: el President de la Comissió a la qual correspongui 
la vacant que calgui proveir, o el Regidor a qui delegui: dos 
Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de 1'Ajunta- 
rnent, que poclri clelegar al Cap de la Secció; un Professor 
c1.e 1'Escola cl'Administració Pública de la Generalitat de Ca- 
talunya, designat pel Claustre de la mateixa Escola, i un 
funcionari aclministratiu de la classe i categoria del c' arrec 
-- 

(1) Vegeu el 2n apartat de l'article 76. 



que es tracti de proveir, designat per lX'Associació de Fun- 
cionaris de 1'Ajuntament de Barcelona", dintre el terinini de 
vuit dies, a comptar des de l'oportuna notificació que li sesi 
trainesa, passat l'esmentat termini sense que es iaci la di-sig- 
nació, s'entendrii que és renunciada, i la f a r i  l'hjiinta- 
inent (1). 

ART,. 61. El Tribunal de les oposicions per a l'ingrés 
tlels Taquimecan6grafs el constituiral? : el President de la 
Coinissió de Governació, o el Regidor a qui delegui; dos Re- 
g ido r~  de la mateixa Comissió; el Secretari de l'Ajuntament, 
que poc-lra delegar al Cap de la Secció; un Professor de Ta- 
qiiigrnfia d'un Centre oficial d'ensenyament de Barcelona, i 
un funcionari aclministratiu de la classe i categoria del cirrec 
que es tracti de proveir, designat per 1"'Associació de Fun- 
cionaris de 1'Ajiintament de Barcelona", dintre el terinini 
de vuit dies, a comptar des de l'oportuna notificació que li 
sera trainesa; passat l'esinentat termini sense que la designa- 
ció sigui feta, s'entendri que ha estat renunciada, i la fard 
1'Ajuntament. 

ART. 62. El Tribunal d'oposició per a I'ingrés d'Escri- 
vents sera constituit pel President de la Comissió de Gover- 
nació, o el Regidor al cpal delegui; dos Regidors de la ma- 
teixa Comissió; el Secretari de lYAjuntament, que podrii de- 
legar al Cap de la Secció; un Mestre supeiior d71nstrucció 
púhlica, clesignat pel Patronat Escolar de Barcelona, i un 
luncionari administratiu de la classe i categoria del cdrrec 
que es tracti de proveir, designat per 1"'Associació de Fun- 
cionaris de 1'Ajuntament de Barcelona", dintre el termini 
de vuit dies, a comptar des de l'oportuna notifficació que li 
sera trainesa; passat l'esmentat termini sense que la clesig- 
nació sigui feta, s'entendrd que ha estat renunciada, i la f a r i  
1'Aj untament (2).  

ART. 63. E l  Tribunal d'oposició per a I'ingrés d7Escri- 
vents d'Intervenció, rle que es parla a l'art. 34, estara coclsti- 
tuit pel President de la Comissió d'ñisenda, o el Regidor al 
rjual de1,egui; dos Regiclors cle la niateixa Comissió; un Ca- 
tedritic de 1'Escola de Con~erc, designat pel Glaustre de la 
mateixa Escola; I'lnterventor municipal, o el Cap d'una Ofi- 
-- 

(1) Vegeu l'apartat 4rt. de l'article 72. 
(a) Vegeu l'apartat ;e. de l'article 72. 

cilla d'Intervenció a! qual delegui, i un funcionari d'Inter- 
venció d'igual categoria a la que correspongui la vacant. de- 
signat per 1'"Associació de Funcionaris cle 1'Ajuntament de 
Barcelona7', dintre el termini de vuit dies, a comptar des clr 
I'oportuna notificació que li sera trainesa; passat l'esmentat 
termini sensc que la designació sigui feta, s'entendri que ha 
estat renunciada, i la fa r i  1'Ajuntainent. 

I I  El Tribunal per a proveir les vacants d'htervenció que 
no siguin d'Escrivent, així com les d'ascens de la Diposita- 
ria i de la Pagacluria, de que es parla a l'art. 34, sera el 
mateix que s'esmenta al paragraf anterior, pero, a més, s'hi 
afegira un Professor de 1'Escola cl'Adininistració Pública de 
la Gencralitat de Catalunya, designat pel Claustre de la ina- 
teixa Escola. 

Quan la vacant sigui en les dues últin~es al.ludides de- 
pendencies municipals, en lloc d'un funcionari d'Intervenció 
formara part del Tribunal un funcionari de la Dipositaria o 
de la Pagaduria, segons correspongui. 

ART. 64. E1 Tribunal d'oposició per a proveir la placa 
d'Adininistrador de I'Escorxador Genera'l, i el del torn d'o- 
posició per a proveir les d'Interventor d'Escorxadors, ser i  
el que es determina a l'art. 60. 

Per a l'ingrés a les places de Receptor d'entrada d'Es- 
corxadors, el Ti-ihunal d'oposició ser i  el que s'assenyala a 
I'art. 62, si be el I'resident i els dos Regidors hauran d'éssrr 
de la Comissió de Prov6iments, i la designació del funcio- 
nari la fara la Unió cl'Einpleats de 1'Escorxador. 

ART. 6s. El Tribunal del torn d'oposició per a proveir 
la placa de Director de primera de M.ercat. sera el que s'as- 
senyala a l'art. 59, excepte el Catedratic de Dret, i per n 
proveir, també per torn d'oposició, les vacants de Director 
de segona de Mercat, així com la de Sots-director, el Trihu- 
iial serii .el que es determina a l'art. 60. 

ART. 66. El Tribunal del torn d'oposició per a provrir 
les places d'AdministrcLdor de primera i de'Adniinistrac1or 
de segona de Ceinentiris, sera el que es determina a l'art. sg, 
excepte el Catedratic de Dret. 

ART. 67. El Tribunal d70posició per a proveir les places 
de Coinissari d'Assist6ncia Municipal i d'Administradors 
d'Assist6ncia Municipal, Medita-Municipal i d'Higiene, ser$ 



el que s'acsenyala a I'art. 59, excepte el Catedratic de Dret. 
ART. 68. El  Tribunal del concurs per a proveir les pla- 

ces d'Impostos indirectes i d'Inspecció cl'arbitris, les quals 
són esmentades als arts. 19 i 42, estari constituit pel Presi- 
clent de la Comissió d'Hisenda; dos Regiclors de la mateixá 
Comissib; el Secretari de l'Ajuntament, que poclri delegar 
al Cap del servei administratiu, i un funcionari de la classe 
i categoria del cirrec que es tracti de proveir, designat per 
1'"Associació de Funcionaris de 1'Ajuntament de Barcelona", 
dintre el termini de vuit dies, a comptar cles de l'oportuna 
notificació que li sera tramesa; passat l'esmentat termini sense 
que es faci la designació, s'entendri que ha estat renunciada, 
i la f a r i  I'Ajuntament. 

1 El del torn d'oposició per a proveir vacants d'Inspec- 
tos de Control, esinentades també en els arts. 19 i 42, sera 
el que es determina a l'art. 60. 

ART. 69. El Tribunal d'oposició per a proveir les pla- 
ces de Dembgraf d'Estadística, ser i  el que s'ascenyala a l'ar- 
tiole 62. 

ART. 70. El Tribuiial per a la provisió de places de fun- 
cionaris tecnics o facultatius seri  constituit pel President de 
la Comissió a la qual correspongui la placa que calgui pro- 
veir, o el Regidor al qual delegui ; dos Regidors de la ma- 
teixa Con~issió; el Secretari c l ~  l'Ajuntament, que podra de- 
legar al Cap de la Secció; el funcionari que exerceixi el 
cirrec superior del servei al qual pertanyi la vacant; un Ca- 
teclritic cle l'especialitat. i iin funcionari tecnic o facultatiu 
de la mateixa especialitat. clesignat per 1'"Associació de Fun- 
cionaris de 1'Ajuntanient cle Barcelona", dintre el termini de 
vuit dies, a comptar des de I'oportuna notificació que li ser i  
feta; passat el dit termini sense que realitzi la designació, 
s'entendri que ha estat renunciada, i la fa r i  1'Ajuntainent. 

En  els concursos per a proveir vacants de Capatis es 
prescindiri del Cateclritic esmentat. 

Quan es tracti de proveir una plaqa que pel seu carieter 
d'única no permeti designar. per a formar part del Tribu- 
nal, un funcionari de la mateixa classe i categoria, es nome- 

l nara un funcionari similar o un Professor de I'especialitat, 
de reconegut prestigi, alie al Cos d'Empleats. 

(El Tribunal d'oposició per a proveir vacants de faculta- 

tius de les especialitats m&liques, fariiiac&utiques i veterina- 
ries, quan les dites vacants no corresponguin al toril d'as- 
cens, estari forinat con1 s'indica a la setena de les dispo- 
sicions finals). 

ART. 71. El Tribunal del concurs per a la provisió de 
la plaqa de Cap de nau de l'Escorxador, que s'esinenta a 
l'art. 53, sera fornlat pel President de la Coinissió de Pro- 
ve'iments, o el Regidor al qual ddegui; dos Regidors de la 
mateixa Comissió; el Secretari de I'Ajuntainent. que podra 
delegar al Cap del Servei administratiu; el Director del Cos 
de Veterinaria, i ttn funcionari cle la classe i categoria del 
cirrec que es tracti de proveir, designat per la Unió d'Ein- 
pleats de l'Escorxaclor, dintre el termini de vuit dies, a 
comptar des de l'oportuna notificació que li ser i  feta; passat 
I'esmentat terinini sense que s'efectui la designació, s'enten- 
d r i  que ha ectat renunciada, i la fa r i  1'Ajuntainent. 

ART. 72. Cada Tribunal redactara el programa de les . 
oposicions respectives, i es publicari, amb la convocat&-ia, al t 

Gutllcti Oficial de la Generalifat He Catalunqya, amb quaran- 
ta-cinc dies naturals d'anticipació per als empleats adminis- 
tratius, i amb seixanta dies també naturals per als faculta- 
tius o tecnics, ainb expressió de l'haver anual assignat al 
carrec que tracti de proveir-se. de les condicions que els as- 
piraiits caldri que reuneixin i de la composició del Tribunal. 

11 E n  tractar-se de la provisió d'una placa mitjancant 
oposició o concurs lliures, si el Reglament especial del Rain 
(le la vacant no determina la forma de la convocatoria, el 
Tribunal redactara les Bases, que seran publicades, amb la 
convocatoria, al Butlleti Oficial de la Ge?zeralitat de Cata- 
lunya; es fixari el termini de presentació d'instincies que 
s'acordi, tenint-se, pero, en compte el que disposa el primer 
apartat del present article; s'expressari el sou corresponent 
a la placa i la cornposició del Tribunal. 

1 1  De les convocatbries se n'inseriri una gasetilla a la 
premsa diaria local, indicant el Butlleti Oficial de la Gene- 
ralitat de Catalunya en que apareguin inscrites les Bases. 

11 Per a la provisió de les places d'oficial tercer, el 
Tribunal inclouri forcosainent en el programa d'oposició, 
entre les altres matesies que li semblin oportunes, nocionq 
de legislació en general, i especialment de Dret administratiu 



i municipal. 

11 Els oposiitors a places d'Escrivent calclra que siguin 
iorcosainent sotniesos a un exercici, per tal que demostrin 
llur aptitud en niecanografia. 

ART. 73. Dintre del terinini que en la convocatoria es 
fixi, caldra que els interessats sol.licitin, en forma legal, llur 
adnlissió als exercicis o concurs, acreditant documentalment 
que reuneixen les condicions necessiries. 

1 1  Els opositors o els concursants, per prendre part a 
les oposicions o al coiicurs, satisfaran els corresponents drets 
d'exanlen, que no podran ésser fixats en cluaiititat superior a 
25 pessetes per cada sol.licitant, i s'abonaran les correspo- 
nents dietes als menibres del Tribunal. 

1 1  La condició de Lletrat, Metge, Enginyer, -4rquitecte, 
Veterinari, etc., en aquells que sigui exigida, caldri que s'a- 
crecliti, en presentar la iiistinfcia, ainb el títol o certificació 
cl'estudis equivalent. En cas de nomenament, abaiis de la presa 
de possessió d d r i  qce l'interessat justifiqui que li ha estat 
expedit el títol o  LE ha satisfet els drets corresponents per 
a la seva obtenció, de conforniitat ainb les condicions que 
estableixi la legislació vigent. 

En  cas que es perineti el pagaiilent del títol per parts, 
si en el terinini de l'ajornament no justifica l'interessat haver 
fet el pagament tota!, perdri tots els drets de funcionari mu- 
nicipal, i quedara el nomenainent sense efecte 

1 1  S'adinetran, ultra aixb, tots els docuiiients que els in- 
tcressats presentin, relatius a títols professionals, n i~r i t s  con- 
trets i serveis prestats; entenent-se, pero, que aquests inerits 
i serveis solainent tindraii valor per a de'cidir, en igualtat de 
cii-cuinstincies, el resiiltat de l'exercici. 

A4xí.. 74. Acabat el terniini assenyalat en la convocat6- 
ria ,es faran els exercicis en el lloc i en els dies i llores que 
el Tribunal hagi disposat, i s'admetran solament els aspi- 
rants que Iiagin acreditat reunir les conclicions exigides en 
la convocatbria. 

ART. ~ 5 .  Els exercicis, tant d'exainen coni d'oposició, 
seran públics. 

ART. 76. E l  Tribunal deteriiiinari, en la convocat6ria. 
tot el que faci relació a la forma dels exercicis i que no 
estigui previst en el present Reglament; en cap cas, pero, 

p d r i  privar-* als opcrsitors de valer-se dels textos legals 
i obres científiques que creguin necessaris per als exercicis 
prictics. 

11 Quan es tracti de concursos o d'oposicions que no si- 
guin lliures, els Tribunals tendiran a donar als exercicis un 

ART. 77. E n  els casos dubtosos, el Tribunal podri acor- 
dar, entre els aspirants que cregui que es troben en aquelles 
circumstincies, la practica de nous exercicis anilegs als que 
figurin en la convocatoria. 

ART. 78. Fets els exercicis, qualsevulla que sigui lliir 
classe, el Tribunal, en votació secreta, procediri a l'aprova- 
ció o desaprovació dels que hagin fet els aspiraiits; de se- 
guida, i en una altra votació secreta, classificari per ordre 
de i~ierits els opositors o concursants aprovats i donara compte 
del resultat al Consistori, a traves de la Coinissió de Go- 
vern, estant aquel1 obligat a noinenar el que ocupi el primer 
Iloc, en cas de tractar-se d'una sola vacant, o els que ocupin 
cls preferents llocs, en nombre igual al de vacants; sempre, 
pero, q ~ x  el proposat reuneixi les condicions generals exigi- 
des a I'art. 3'3, salvant que en la convocatbria de provisió dd 
la corresponent vacant, s'liagués fet constar la no aplicació 
o la variació d'alguna cl'elles, i salvant també la condició de 
l'edat niixima per als que ja fossin Ernpleats d'aquest Ajun- 
tan~ent. - Per als que no 110 fossin, si en l'anunci de con+- 
vocatoria per a la provisió de la correspoiient vacant, no se 
n'hagués fet excepció, calclri que tinguin l'edat reglamenti- 
ria alnils de tancar-se el períocle de I'emiei~tat anunci (1). 

ART, 79. El dictainrn dels Ti-ihunals ceniors de les opn- 
sicions o concursos per a la provisió de places es concretara 
a l'exclusiva proposta. per tal d'omplir la vacant o vacants 
a les quals es refereixi la convocati>ria, i s'hi fara constar 
un extracte de serveis, treballs i merits dels concursants o 
opositors. 

ART. 80. E n  els concursos, la proposta sera raonada, i 
s'hi expresaran els ii~erits de cadascun dels aspirants. 

ART, 81. En  cap cas no es podri fer el nomenament 
de funcionaris pel psocediment d'adaptació a vacants exis- 
tents quan aquesta adaptació equivalgui a un ascens, o 16 quaii 
determini l'ingrés al Cos d'Empleats municipals. Tot acorcl 

(1) Vtegeu l'íiltim qarhgtraf de l'article 33. 



pres en contra d'aquesta prescripció s'elitendri nul, podent 
ésser deixat sense efecte per 1'Ajuntament Ple (1). 

ART. 82. Acordat el nomenail~ent d'un empleat, la Se- 
cretaria, per initji de 1'Oficiria encarregada de tramitar els 
afers de personal, li expediri la credencial i obriri l'expe- 
dient personal oportú, al qual caldri aportar prkviament, per 
l'interessat, per tal de poder prendre ~ossessió del seu cirrec, 
la certificació de naixenca, la relativa a la seva situació mi- 
litar si el nomenat és baró, i els documents que acreditin 
que reuneix les condicions exigides en la kgislació general i 
en aquest Reglan~ent, per a exercir el cirrec. 

Tanlbé l'esmentada Olficina , encarregada de tramitar els 
afers de personal comunicari el norrienalnent i la presa de 
possessió a I'Interventor, per tal que aboni havers en &mina 
al nommat, i en la dita com~unicació el Cap Encarregat cle la 
dita Oficina caldri que ineludil~leii~ent faci constar que, ept 

ambdues coses, s'han complert tots els corresponents precep- 
tes d'aquest Reglament, requisit sense el qztal Z'lnterventor 
wzunicipal no  podrd abonar els dits havers, tret clel cas en el 
qual hi hagi exprés acord de la Comissió de Govern adoptat 
en proclamar la vacant i determinar la forma de la seva pro- 
visió, o bé en efectuar 1'Ajuntament el noinenament, casos 
en els quals quedara 1'Interventor rellevat de tal oldigació. 

11 E1 Cap de la dependencia on sigiii clectinat el noine- 
nat hauri  de comunicar, a l'oficina encarregada de tramitar 
els afers de personal, el dia que comenci a prestar servei, i 
aquesta Oficina, oportunament, 110 c o n ~ ~ u l i c a r ~  a 1'Interven- 
tor, als efectes de I'abonament d'havers. 

11 Si haguessin precedit al noinenament exercicis d'opo- 
sició o concurs, es desgloss~aran de l'oportú expeclient els clo- 
cuments que l'interessat tingui presentats, els quals seran 
units al seu expedient personal, ja originalment, o també 
per copia compulsada pel Cap del Negociat. 

Caldri que en l'expedient consti, ultra aixb, totes les notes 
favorables o desfavorables, ascensos i tot el que constitueixi 
la fulla de serveis de I'empleat. 

ART. 83. La possessió dels cirrecs de tots mena, ser& 
concedida pel Secretari de PAjuntainefit. 

(1) Vegeu l'article 3% 

AKT. 84. El terinini per a prendre posuessió els einpleats 
d'eiltracla, izo podra exiceclir de trenta clies, conlptats des de 
la data en que els sigui notificat llur nomenainent. Passat 
aquest termini sense que l'interessat s'hagi possessionat clel 
cirrec, caducara el seu dret. L'Alcaldia podra concedir, si es 
dema~i~a dintre el termini oportú, una prorroga per causa cle 
malaltiá justificada. 

ART. 85. Els empleats de nou nomenainent coinengaran 
a percel~re llurs havers i adquirlran antiguitat per a tots els 
efectes que aquesta produeixi, des del dia, incltús, en que co- 
mencin a prestar servei. 

ART. 86. Els ascendits comencarail a percebre els l-iavers 
corresponeiits al nou cirrec i a adquirir-11i antiguitat, des de 
la (lata en que sigui acordat l'ascens. 

CONDICIONS PER ALS TRASLLATS I PERJFUTES 

ART. ,857. L'einpleat poclra ésser traslladat d'oficina, pre- 
vi acorid cle la Comissió de Govern; abans cle prendri l'es- 
inentat acord i per a la bona inarxa dels scrveis sera con- 
venient que dilta Comissió demani informe al Cap de la 
Dependencia d'on 11agi de sortir el funcionari i al de la 
Dependencia un hagi d'anar. Pels casos de caricter urgent 
i indiferible es tindri en compte el que preveu l'apartat segon 
de l'art. 89. 

ART. 88. Les permutes cntre funcionaris hal~iran d'ésser 
aprovades per la Comissió de Govern, i només poclran efec 
tuar-se entre cirrecs d'igual categoria. 



DEURES DELS EMPLEATS 

ART. 89. Els empleats caldri que prestin servei els clies 
i hores que fixi el Se,cretari, d'acord amb l'Alcalde, conforme 
siguin les diferents conveniencies de caclascun dels serveis, 
segons I'índole respectiva, i liauran cl'assistir puntualment a 
exercir llurs ful~cions i romandre en llurs llocs, dels quals 
no podran absentar-se sense el consentitnent del respec- 
tiu Cap. 

11 Per a prestar servei en rlepartameilt o altre lloc dis- 
tint pel que foren nomenats, calclri atendre's al que disposa 
I'art. 87, a excepció que es tracti d'un servei de caricter ur- 
gent i indiferible, en el qual cas 1'Alcaldia estari facultacla 
per a ordenar el trasllat. 

11 Signaran les llibretes o llistes d'assisthcia. en les que 
figuraran els noms de tots els adscrits en el Negociat o Ofi- 
cina, les quals llibretes o llistes seran retirades de les res- 
pective~ clependencics pels empleats subalterns encarregats del 
servei, un quart d'hora després de la fixada con1 a hora 
d'entrtrada. 

L'Oiicina encarregada de tramitar els afers de personal 
coiiiunicari a la Interveilció, en acabar el mes, les faltes d'as- 
sistencia comeses pels empleats, que no haguessin estat jus- 
tificades pel respectiu Cap de la Dependhcia. sota la seva 
responsal~iliiat, cls quals Caps hauran de tenir en coinpte 
el que est i  previst en el primer %partat del present article. 

11 La Intervenció descoinptai-a de la nomina de l'em- 
pleat tants dies d'haver coi11 faltes d'assisti-ncia hagin estat 
comeses, i en cap cas podri ordenar-se el seu ahonament, 
sense acord de la Comissió de Govern, a l'empleat que n'hagi 
coines més de cinc clintre d'un inateix mes. 

ATR. 90. Les faltes d'assistencia solament seran excu- 
sables per causa de malaltia o de Ilichcia atorgada en de- 
guda forma. La malaltia caldri que sigui participada imme. 

diakament al Cap de Negociat o Dependencia en la qual l'ein- 
pleat presti servei, i sera forqós de remetre-li, dintre del ter- 
cer dia, baixa subscrita per un inetge, la qual sera cursada 
a 1'Oficina encarregacla de tramitar els afers de personal, amb 
indimió del carrec, noin, cognoms i domicili del funcionari 
malalt, per a la seva coniprovació pels nietges inunicipds 
designats a l'efecte, els cluals donaran con~pte cada deu dies 
del curs de la malaltia al Cap del Servei mudic, qui 110 co- 
municara a l'esmeniada Oficina. 

11 Quan l'empleat hagi acabat la llicencia, o bé ja no 
tingui efecte la dispensa de lloc que per a la prestació de 
servei li hagués estat concedida, així coin tanibé si en ésser 
clonat d'alta per liaver estat malallt, deixi passar quinze tlies 
sense presentar-se a l'oficina per a prestar servei, el Cap de 
la Dependencia respectiva- que caldra que tingui en comp- 
te el que disposa l'apartat cinque de l'art. 133-haura de 
comunicar410 iinmediatament a llAlcaldia. L'esilietitada alta 
sera comunicada per I'Oficina encarregada de tramitar els 
afers de personal al Cap de la Dependencia on l'empleat 
presti servei. 

11 Si un funcionari, en Ús de llicencia o no, trobant-se 
ahsent de Barcelona, estés o es posés malalt, caldri que re- 
ineti al Cap de I'Oficina encarregada de tramitar els afers de 
personal, en carta certificarla, dintre el termini de tres dies 
(a comptar de la data en que deuria reincorporar-se al servei, 
si disfrutés de la clita llic&cia), un certificat lliurat pel Met- 
ge Municipal de la localitat on resideixi, visat per 1'Alcalde 
de la mateixa localitat i timbrat amb el segell de l'esmentada 
Municipalitat, certificat en que es fa r i  constar que el fun- 
cionari no pot reintegrar-se al servei per trohar-se atacat de 
malaltia, que caldra especificar. Sense aquest req~~isit ,  li seran 
descomptats els havers del dies que no es prexnti a pres'tar 
servei, i a tal efecte I'Oiicina encarregada de tramitar els afers - 
de personal ho comunicarA a la Intervend.  

L'interessat deura renovar 1'al.ludit certitficat medie, amll 
el visat corresponent, i acompanyar-lo cada quinze dies, men- 
tre no es presenti per a reprenclre el servei. Si deixés trans- 
correr clties quinzenes consecutives sense enviar en forma la 
indicada certificació, sera automaticament suspés de sou, per 
a 11execuci6 de la qual cosa, I'O4icina encarregada de tramitar 





esmnetats sig«in gaudits d'un sol cop, pero és condició pre- 
cisa que el nombre total cle dies cle llicencia dins de l'any no 
passli de trenta i que un cop coinencacla una llicencia concedida. 
no podri el funcionari interruinpre-la pei- propia voluntat fins 
a texhaurir els dies que li liagin estat atorgats. E n  el cas qye 
la interrompi voluiitariainent, cada vegada que torni a re- 
prendre el perinís per acabar-la, caldri ineludiblement que 
aboni els corresponents clrets, com si la comencés de nou, 
excepte els drets cle la instincia. 

Comencada una llicencia, es computar& el temps de la 
seva duració comptant tots els dies que s'hi comprenguin, 
festius i feiners. 

L'Ajuntament podri, no ohstant, conctfdir Ilicencia fins 
al termini de tres mesos, improrrogables, sense sou els dos 
darrers, que podran ésser seguits o alternats. 

11 No podrk gaudir de llicencia per més de vuit dies, 
l'einpleat que porti menys de sis inesos al servei de 1'Ajun- 
tament; ni gaudir-ne més de quinze, el que no faci quan 
rnenys un any que siguikmpleat municipal. 

Tampoc no podran gauclir de llicencia per més de vuit dies, 
els empleats que hagin sofert suspensió d'empleu i sou, fins 
haver passlat un any, a coiiiptar de la data en que els fou 
imposat el correctiu. 

ART. 93. Es  considerari caducada de dret la llicencia, 
quan l'enipleat s'absenti o deixi de prestar servei sense donar 
avís per escrit, o al1111 presentació personal, a l'oficina en- 
carregacla de tramitar el perinís, de la data en la qual co- 
menta a fer-ne ús; i en tal cas. li seran computades com 
inexcusables, per a tots els efectes, les faltes d'assistencia en 
que incorri. 

ART. 94. La llicencia cl'tin dia es concedirh pel Cap de 
Negociat o Dependencia; les cle fins a tres dies, pel Cap de 
la Secció )administrativa o pel de 1'Agrupació tecnica; fins 
a vuit dies, pel Secretari; les de vuit a quinze di'es, per 1'Al- 
calde; les de més de q~~ii ize dies, també per I'Alcalde, per bé 
que aquestes últinies caldri que pri'mer les acordi la Coniis- 
sió de Governació, o hé el Conseller-Regidor Presiclent de la 
mateixa, mitjancant els ii~formes que es diran al pnúltiin 
apartat de l'article segiient. 

ART. 95. Les llic~ncies seran concedides sota la respon- 

sabilitat del Cap que les autoritzi; d'un dia, verbalment, i 
les de inés d'aquest espai de teinps, per escrit; pero en el 
temini d'un mes no podrii concedir-se més de tres autorit- 
zacions d'un dia, i encara aquestes no podran ésser conse- 
cutives.. 

La infracció del que s'ha exposat es consiclerari com a 
falta d'assistencia als efectes de l'article 89. 

11 * E n  tots els altres casos, caldri que hi hagi informe 
previ clel Cap de Negociat, Dependencia o Servei al qtial 
sigui adscrit el sol.licitant, visat pel President de la Coinis- 
sió respectiva, i en el qual es faci constar que el funcionari, 
per la seva conducta, s'lia fet mereixedor de tal benefici ; que 
durant la seva absencia restari degurament substituit en les 
seves funcions i que no excedeix de la cluarta part el noni- 
bre cl'eiinpleats ~aclscrits a la respectiva Dependencia que 
iaii ús de llicencia. 

1 1  Quan el sol.licitant sigui un Cap de Secció adininis- 
trativa o cl'Agrupació tecnica,- informara el Secretar;, cl'acord 
ai-ril, el President clc la Coinissió respectiva. 

ART. g6. Totes les llicencies, exceptc lcs d'un clia, cal- 
clra que sigui11 clespatxacles per l'Oficina encarregada de tra- 
mitar c!i afers de personal. 

ART. 97. L'Alcalclia i la Secretaria, en els respectiiis 
casos, podran donar per acabades tota niena de Ilicencies, 
inalgrat que no n'hagi passat el termini, notificant-!lo als 
interessats ainb tres dies cl'antelació, encara que es tindra 
en compte la impossil~ilitat de coiiipareixenca per ínalaltia, 
per distancia o per d t ra  caus2 justificada. 

DEL CAPTENIMENT EN EL SERVEI 

ART. 98. Durant les hores de servei, els empleats no es 
declicaran a treballs estranys a l'exercici de !hrs funcions, 
ni potlran absentar-se clel lloc sence consentinlent del Cap 
respectiu. tenint-se en compte el que clisposa l'art. 101. 

ART. 99. En cap cas els empleats inunicipals no podrac 
intervenir com a mandataris, ni en concepte de cap meiia 



andeg, en afers en els quals calg«i intervenir o resoldre les 
Comissions municipals o l'Ajuntaineiit, ni acceptar donatius 
ni recompenses pei- iiisignificants que siguin. 

No podran tanipoc explotar directament ni participar en 
cap cirrec de direcció en empreses de les que trihutin a 
I'Ajuntainent especí~ficametit per la indústria a la qual les 
clites empreses es dediquin. 

ART. 100. Els subalterns guardaran envers llurs supe- 
r i o r~ ,  els respecte degut, i els prestaran I'obediencia impres- 
cindible per al nianteniment de la disciplina, perb, per llur 
part, els stiperiors guardaran als subalterns la consideració 
necessiria per tal que, regnant a I'Oficina la inajor Iiarmo- 

' 

ttia, puguin complir llur comesa. 
ART,. IOI. Queda encomanat al Cap de Secció, Neqo- 

ciat, Dependencia o Servei vetllar pel compliment del que 
disposa aquest capítol, sota la seva responsabilitat, i liauran 
de donar compte al Secretari de les transgresions que notin. 

Hauran de cursar, si cal, la comunicació corresponent per 
tal que siguin aplicades les sancions que es preveuen en el 
cas tercer de l'art. 130 per infraccions de l'art. 98 i de l'apar- 
tat primer de l'art. 89. 

ART. 102. Dintre del primer mes de cada exercici eco- 
nbnlic, els Caps de Secció administrativa o d'Agrupació dels 
Serveis Tecnics presentaran al Secretari de 1'Ajuntament una 
Memoria explicativa dels trehalls realitzats per la Secció o 
Agrupació respectiva clurant l'any econ6mic anteriw. A A'es- 
mentada Memoria constaran, amb la deguda classificació, el 
nombre d'expedients en tramitació en comencar l'any; el 
nombre dels que foren resolts durant el mateix any i el dels 
que queclaren pencleiits, 110 i consignant, respecte d'aquests 
darrers, I'estat en que es troben. A la vegada, hi donaran les 
orientacions que creguin oportunes respecte dels serveis al seu 
carrec. 

Drets dels Empleats Municipals 

AFT. 103. El  COS d'Empleats de I'Ajuntainent de Rarce- 
lona gaudiri dels drets següents : 

Inamobilitat ; 
Augiuents graduals ; 
Brets passiiis. 

INAMOBILITAT 

ART. 104. Cap empleat no podri ésser privat del sen eni- 
pleu sinó per una de les causes de destitució que s'expresseii 
a l'art. 138 d'ayuest Reglamerit, provatles en expedient, que 
es tramitara d'acord ainb el que disposa el tít. v, cap. Ir. 

ART. 105. Els havers a quQ tindran dret els empleats mu- 
nicipal~, previament deterininats en anunciar-se la provisió 
d'una placa. no podran ésser objcte d'augments ni disminu- 
cions parcials, els quals calclri que siguin estesos per igual a 
tots els funcionaris de la matixa categoria; quedant, en aqiiest 
particular, limitada la facultat que la Llei concedeixi als 
Ajuntaments. 

AUGMENTS GRADUALS (1) 

ART. 106. -Tenen dret a I'augment gradnal tots els em- 
pleats municipals, no jornalers, nomet~lats per acord consis- 
torial. 

S'entén per jornalers els que, de conformitat amb el Pres- 

.(I) Vegeu la quarta de les disposicions finals. 



supost municipal, perceben llurs estipendis en concepte de jor- 
nal o setmanal, i no t i ny in  imneiiament de 1'Ajuntainent. 

El dret a la percepcio de l'augment gradual no podri te- 
nir, en cap cas, efectes retroactius. 

ART. 107. Els augments graduals a que fa referencia 
I'article anterior, seraii a raó de la siscna part de l'l~aver 
niajor anual percebut 'durant dos anys, per cada q~~inqueni de 
hons serveis, per als funcionaris ingressats abans del dia 2 de 
juny del 1891, i de la vuitena part, per als ingressats cles d'a- 
questa data, senlpre que abans de la vigiincia d'aquest Regla- 
ment els hagués estat atorgat aquel1 benefici per acord del 
Consistori. S'entén per haver anual el total de tota quantitat 

- 
assignada en Pressupost al funcionari, distrib~iida rcgularment 
i normalment en clotzenes parts mensuals, senipre que aquresta 
distribució no procedeixi d'una assignació global sense de- 
terminació de carrecs. No es permetri que s'acumuli a l'liaver 
l'aiigineiit gradual anterior, per tal de regular el nou. 

També seran a raó de la vuitena part, ainb les condicions 
establertes a l'apartat anterior, per als funcionaris dels Grups 
administratiu i facultatiu i tknic  ingressats al servci de I'Ajun- 
tainent clesprés del 27 de maig del 1915, pero sense cap efecte 
retroactiu a la vigencia d'aquest Reglament. 

Els augments graduals per als einpleats del Grup suhal- 
tern, i del de la Guardia o Policia urbana, ingressats al servei 
de 1'Ajuntament per acord consistorial despnés del 27 de maig 
del 1915, seran a raó de la desena part del major haver anual 
percebut durant dos anys per cada quinquenni de bons ser- 
veis, encara que també ainb la limitació de retroactivitat a 
la vigencia d'aquest Reglainent i totes les altres condicions 
que s'estableixen en els parigrafs anteriors. 

ART. 108. E n  cap cas, l'irnport global dels respectius 
auginents graduals no podri excedir del 50 per 100 del soii 
del funcionari. 

ART. 109. E n  ascendir u11 funcionari, perdri cls aug- 
inents graduals que vingui gaudint, si, suinats al sou antic, 
resulta un total menor o igual al sou assignat al nou cirrec. 
Si aquella suma resdtés major, percebri l'excés fins a com- 
plir els cinc anys reglamentaris per a la percepció de l'augmei~t 
gradual corresponent al nou drrec.  No obstant, I'empleat 
que porti més de vint anys de servei en el mateix cirrec o 

categoria sense cap nota desfavorable en el seu expedient 
personal, en ascendir, conservar& íntegrainent els augments 
graduals dels quals gaudia, que s'aniran sul~stituint pels del 
nou c a r ~ e c ;  de manera que, en corresponclre-li el primer aug- 
ment gradual, perclri el primer que venia percebent del c i r-  
rec anterior, i així successivament. 

ABT. IIO. Els serveis prestats interinainent en un eni- 
pleu segons l'articlc 32, es computaran per a la concessió d. 
l'augment gradual, en el cas que l'einpleat obtingui efecti- 
vitat en el mateix empleu. 

ART. I I I .  E l  tipm fixat a l'art. 107 ser& subjecte a 
rcducció en atorgar e! darse1 auginent gradual que proce- 
deixi en els casos fsn que calgui, pcr tal de no traspassar el 
límit del 50 per roo assenyalat a l'art. 10s. 

ART. 112. L'.4lcaldia, d'ofici, i previ informe de la Se- 
cretaria, fari ,  en cada cas, la declaració de si correspon o ' 

no l'augment gradual: pero la Secretaria, en enietre l'infor- 
me, forcosament calclri que tingui en compte el que pre- 
veu l'art. 137. La determinació que aclopti 1'Alcalclia sera 
executiva. 

DRETS PASSIUS 

Jz~bilaciows, pcrlsloiss, socovsos i /agites d e  grticia 

J u b i l a c i o n s  

ART. 113. ES fixa a setanta anys l'edat reglamentaria 
per a la jubilació forcosa dels funcionaris clel sexe inasculí, 
coinpresos en els Grttps classificats en els articles 2 i 3, a 
excepció dels Agutzils, Recaptadors, Xbfers i dels Guirdies 
o Policies urbans. La jubilació forqosa dels que acallen d'ec- 
mentar-se cum exceptuats, queda estalhita als seixanta-dos 
anys. Als funcionaris pertanyents a aquestes quatre Ultimes 
al.ludides classes ingressats al servei de 1'Ajuntament abans 
clel dia trenta-u de desembre del mil nou-cents trenta-cinc, 
i com a compensació dels drets que tenien abans de la vi- 
gencia d'aquest Reglan~ent, se'ls abonara cinc anys de servei 



per a determinar la cpantia de llur pensiG en jubilar-se'ls amb 
caricter forcós per edat. 

L'edat reglamentaria per a la jubilació forcosa de les 
funcioniries es fixa a cinquanta-vuit anys, a excepció de 
les Llevadores i de les Infermeres, per a les quals s'estableix 
l'edat de seixanta-dos anys, i de les que exerciexen el carrec 
de Mestresses o Professores, que seran jubilades als setan- 
ta anys. 

Malgrat el que s'ha consignat al paragraf anterior les fuii- 
cionaries per a la jubilació forcosa de les quals es fixa l'edat 
de cinquanta-vuit anys, no seran jubilades fins als seixanta-dos, 
si les interessades ho deiiianen, per mitji  d'iiistancia traini- 
tada oficialinent, precisament en el terniini clels últims tres 
niesos anteriors al conipliment de la primera de les indica- 
des edats i sempre que haguessin ingressat al servei de 
l'Ajuntamei~t abans del dia 311 de clesen~bre del mil nou 
cents trenta-cinc. = En  el cas que es coiisideressili aptes per 
a continuar prestant coinplicla~nent el servei, passats els pi-i- 
iners no« iilesos després de coniplir els seixanta-un anys, 
podran tornar a clemanar, taiubé per iilitja cl'instincia tra- 
ii~itada oficialinent, i se'ls concecliri, que no siguiti jubilades 
fins que coilipleixiii els setaiita anys cl'eclat. 

A les funcioniries, la jubilació forcosa de les quals es 
realitzi als cinquanta-vuit o als seixanta-dos anys d'edat i 
que haguessin ingressat al servei de 1'Ajuntameiit abans del 
dia trenta-u de clesembre del mil iiou-ceiits trenta-cinc, se'ls 
~ ~ b o n a r i  cinc anys de servei per determinar la quantia de 
llur pensió en jubilar-se-les anib caricter forcós per edat. 

1 1  Tamhé es fixa a seixanta-dos anys l'eclat per a la 
jubilació voluntiria, per bé que, per aquesta última caldri 
que el funcionari porti alnienys vint anys de servei municipal 
efectiu. 

E s  concediri també la jubilació voluiltiria al fuiicioiiari 
que la demani, sempre que porti treiita anys complerts de 
servei efectivament prestat com a empleat municipal, o sigui 
sense cap altra mena cl 'ac~~m~~lació cle temps. 

1 1  No obstant qo coilsigiiat anteriorineiit, podran ésser 
jubilats tots els funcionaris que, sense haver complert l'edat 
reglamentaria, portin vint anys de servei, si justifiquen tro- 
bar-se impossibilitats de continuar exercint el cirrec per cau- 

sa de malaltia. 
1 1  El personal de brigades que per a l'exercici de llurs 

places ha de posseir els coneixements del respectiu ofici, se- 
gons els acords consistorials de 25 de marc i de 25 de maig 
del 1932, del qual personal es fa esment en el segon para- 
graf de l'art. 48, quan no sigui eventual o temporer, sera 
jubila* forcosanient en complir els scixanta-set anys d'edat. 

La resta del person~al d'aquesta classe, denominat "Go- 
vernatiu o de Brigades", quan no sigui eventual o temporer, 
també sera jubilat forcosament en coinplir els seixanta-set 
anys d'edat, senipre que la placa quedi an~ortitzada, i, per 
tant, hauri  de precedir, a l'acord de jubilació la confornii- 
tat de la Comissió on correspongui la placa, en el cas que 
aquesta p l ap  no figurés a la plantilla d'ainortització. 

S'aplicaran t'ajn~bé a aquestes jubilacions del personal de 
brigades les condicions previstes a l'art. 114, i es t indri en 
compte l'apartat g) de l'art. 115. 

1 1  Per al cbmput de teinps, i únicanient quan es tracti de 
jubilacioiis forcoses per edat, l'any comenqat de prestació 
de servei es considerari con1 any acabat, tant als efectes de 

a 

l'augment gradual coin als de la regla segona de I'art. 115. 
ART. 114. En complir els setanta anys d'edat un fun- 

cionari dels compresos als Grups classificats en els articles 
211. i 3r d'aquest Reglament, o seixanta-dos si es tracta de 
Guardia o Policia Urbi,  Agutzil, Recaptador. Xbfer. Me- 
vadora o Infermera; o bé seixanta-eet si es tracta cle per5o- 
nal de Brigades que per l'exercici de les llurs places ha de 
posseir els coneixements del respectiu ofici, com es preveii 
a l'apartat qrt. de l'article 113 ; així con1 taml i  ciilquanta- 
vuit si es tracta de funcioniries no nomenacles per a places 
de Llevadores, Infermeres, Mestresses o Professores (salvant 
el que preveu en son tercer p r ig r a f  el primer apartat cle 
l'article I 15), si ja porta el funcionari o la funcionaria vint 
any de servei, I'Oficina de Secretaria encarregada cle tra- 
mitar els afers de personal, sota la responsabilitat del seu 
Cap cotinetri autoiniticament i sense clilació de cap mena 
a I'Alcaldia la corresponent proposta de jubilació forqosa, 
que sera tramitada sense ulteriors acords, per bé que 1'Al- 
caldia, per tal que la Comissió de Govern n'acordi 1"'assa- 
bentat", li ho comunicara per mitja del despatx oficial din- 



tre del termini niixini de vint dies, a coniptar de la data que 
el funcionari o fuiicioniria hagi complert els setanta anys 
d'edat o bé els cinquanta-vuit, els seixanta-dos, o els seixan- 
ta-set en els seus casos es~ecials. 

1 1  Si algun funcionari, en coniplir els setanta anys d'edat 
o en cainplir els seixanta dos, si es tracta de Guardia o 
Policia Urbi,  Agutzil, Recaptador, Xofer, Llevaclora o Infer- 
mera; o bé seixanta-set si es tracta de personal de Brigades 
que per a l'exercici de les llurs places ha de posseir els co- 
neixements del i-espectiu ofici, com es preveu a l'apartat q t .  
de l'article 113 ; així com tainbé ciiiquanta-vuit si es tracta 
de funcioniries no noi~ienades per a places de Llevadores, 
Infernieres, Mestresses o Professores (salvant el que preveu 
en son 3r. parigraf el primer apartat de l'article 1131, 110 

en portés vint de servei, sera jubilat tanibé; pero aleshores, 
en lloc de calcular-se la jubilació mitjancant el coeficient 0'5, 
corresponent als vint anys de servei es f a r i  la proporció de- 
guda entre aquests vint anys, l'esmentat coeficient de 0'5 
i els anys que dugui de servei, per a calcular el coeficient 
que correspongui al cas especial cl'aquell funcionari o fun- 
cioniria. 

1 1  A l'escalafó cl'einpleats que anualment es publica, es 
fa r i  constar la data del naixeinent de cadascun.. 

1 1  Les jubilacions no forcoses per edat, liauran d'ésser 
dictaminades per la Conselleria~Regidoria de Governació i 
sotmeses a l'aprovació de la Coinissió de Govern. 

ART. 115. Les jubilacions es suhjectaran a les següeiits 
regles, la variació de les quals no tindri validesa si no l'a- 
corden en votació nominal les clues terceres parts de 1'Ajun- 
tament Ple : 

1." El regulaclor de l'haver passiu que s'adoptari per 
a la jubilació forcosa, sera I'liaver anual qiie en el nioinent 
d'aquesta jubilació percebi l'interessat, o el inajor que hagi 
percebut durant dos anys, si anib aquesta darrera aclopció 
es beneficia al funcionari; i el regulador per a la jubilació 
voluntaria o per nlalaltia, sera el niajor haver percebut du- 
rant dos anys. S'entendri per haver, en anil~dós cacos, el 
definit a l'art. 107 d'acpest Reglament. 

2.= S'aplicari, per a la cleterniinació de l'esmentat haver 
passiu, la següent escala : 

a) Als que -porti11 vint anys de servei, la ineitat de l'ha- 
ver regulador (0'5). 

Z>) Als que portin vint-i-cinc anys de servei, tres ciii- 
quens de l'haver regulador (0'6). 

c )  Als que portin trenta anys de servei, els tres quarts 
de l'liaver regulador (0'75). 

d) 'Als que portin trenta-cinc anys dc servei, els qiiatre 
cinquens cli l'liaver regulador (0'8). 

e) Als quaranta o rnés anys de servei, el regulador de 
l'liaver passiu del funcionari sera els quatre cinquens i 
mig (0'9). 

f) Quan el f uncionari quecli f ísicanient impedit en vir- 
tut d'acciclent sofert en actes del servei, sera jubilat encara 
que no porti els anys necessaris. La juhilació, en aquest cas, 
sera d vuitanta per cent de l'haver líquid que percebi en 
el inoment de l'accident, perb encara l'Ajuntaiiieiit, tenint en 
compete les cii-cuiiistancies del cas, poclra millorar-la ( 1 ) .  

g)  A coinptar des de la vigencia cl'aquest Reglameiit, 
I'liaver passiu mínini per a tots els empleats inunicipals que 
portin, aliiienys. vint anys de servei, sesi el de 5 pessetes 
diiries, o siguin 1.825 pessetes anuals. 

h)  No sera coniputahle per a les jubilacions cap teiiips 
de servei que liagués prestat aiiib caricter cle teinporer o 
eventual abans de tenir vint-i-tres anys d'eclat o si l'liagiiés 
conienpt a prestar despi-és de tenir-ne cluaranta-cinc el fun- 
cionari o funcioniria causant. 

i) Analogainent al que té legislat 1'Estat per als seus 
funcionaris, en fer el cbnil~ut dels anys de servei per a com- 
pletar els períodes que resten establerts en els prececlents 
apartats, s'abonaran tants anys d'antiguitat con1 e11 tingueren 
els esttidis cle la carrera respectiva en la Facultat o Escola 
es~eciail on fou cursada per cada iiiteressat. Aquests abona- 
ments d'antiguitat per causa de posseir iin títol oficial, es 
f a r i  ú~ticarne~tt cpan hagi estat exigit al funcionari niuni- 
cipal el títol de Facultat o de 1'Escola respectiva, segons els 
casos, per a I'ingrés en el respectiu Cos o per a l'exercici 
del cirrec. 

(1) Vegeu I'article 125. 



lador (1). 
- -  

Aquestes pensions sera11 incompatibles ainb qualsevulla 
altra, procedent per qualsevol concepte, de I'Estat, Regió, 
Província o altre Municipi, quan la suma de totes elles, in-. 
closa la que li correspongui per aquest Ajuntainent, passi 
de cinc mil pessetes anuals. 

No- sera computal~le per a les pensions cap tetnps de 
servei que hagués prestat amb caracter de temporer o even- 
tual abans de tenir vint-i-tres anys d'edat o si I'hagués co- 
mencat a prestar després de tenir-ne quaranta-cinc el f m -  
cionari o funcionaria causant. 

3'. Tindran dret a tals pensions : (2). 
a )  h vídua del funcionari del qual no n'estigués se- 

parada en ocórrer-ne la mort, i sempre que el matrimoni 
s'hagués verificat abans de complir el funcionari els seixanta 
anys d'edat, després de comencada la vigencia d'aquest Re- 
glament. 

Passada l'esmentacla edat del funcionari, solament fruira 
del dret a pensió la seva víclua, si, quan varen casar-se, ella 
liavia ja complert l'edat de cinquanta-cinc anys, i a més, 
si en produir-se la defunció del causant, haguessin trans- 
corregut, almenys, tres anys complerts de matriinoni. Aques- 
tes dues obligacions seran executives a comptar del dia tren- 
ta-u de desembre del mil nou cents trenta-cinc, i no quedarmz 
exceptuades per la vuitena de les disposicions finals per als 
corresponents matrimonis que es contreguin a comptar de 
I'última indicada data. 

b) La germana soltera del funcionari o funcionaria que 
moris solter i sense fills, i que hagués viscut constantment 
amb ell, sempre que en ocórrer la mort de l'empleat la dita 
germana sigui Orfena o bé tingui pares sexagenaris. 

Comentaran a percebre aquesta pensió al mes següent 
d'aquell en el qual s'esdevingués la mort de l'empl-eat, i liz 
continuaran cobrant mentre no contreguin matrimoni. 

c)  Els fills, barons o femelles, solters, menors de vint-i- 
tres anys i les filles vídues, també, menors de I'esmentada 
edat, que ncr posseeixin béns de fortuna, les quals vidues, 

(1) Vegeu la vuitena de les disposicions finals. 
(3) Vegw la witens, de les disposiciws fi?pals, 



per tant, caldri que justifiquin llur pobresa. Quedaran, pero, 
exclosos del dret a la percepció de tal beiiefici, els que ha- 
g«essin nascut després de coinplir els seixanta-u11 anys d'erlat. 
el funcionari causailt, si aquest fui~cionari. coiuell<;a<la la 
vigencia d'acluest Keglament, hagués contret inatriinoni des- 
prés cle complir-ne seixanta. Aq~iesta concliciO s'l-iaura de jus- 
tificar. 

Quan el firll o filla estigui físicatilent iiupedit per a treha- 
llar, podrk taiubé peicebre el socors encara que sigui major (le 
vint-i-tres anys, pero en aqtiest cas sera ineludibleti~e~~t in- 
dispensable que la veracitat de l'impedimeilt la ccrtifiquin tres 
metges de 1'Institut d'Assist&iicia M&clico-Miinicipal, presi- 
dits pel seu Director. 

Si el fill o filla hagués ja complert vint-i-tres anys. no 
es tindra en compte I'impediment pel treball, qi aquest im- 
peclin~ent es procluís no estant en sitiiarió d'xtiu servei o bé 
d'exceclent f orqós el f uncionari causant. 

d)  La mare de l'empleat que morís solter i cense fills, i 
que hagués viscut constantment aml, ell, sempre que en ocór- 
rer la moi-t de l'einpleat la clita inare sigui vídua. major de 
seixanta anys i no tingui altres 611s ni filles, o, cn cas 
de tenir-ne, cap d'ells no sigui major de vint-i-tres anys, les 
quals circuinstancies s'haixran de justificar n-iitjailcant prova 
documental i testifical. 

Co inen~ran  també a percebre aquesta pensió al mes se- 
güent cl'aq~iell en el qual s'esdevingués la inort del funcio- 
iiari o funcioniria, i cleixaran de percebre-la quan els fills o 
les filles, solters, compleixin els vint-i-tres anys cl'edat. igual- 
ment con1 les filles vídues ainb dret a cobrar la pensió, .se- 
gons l'apartat c )  anterior. o quan la mare vídiia contregui 
inatriinoni, així con1 també quan qualsevol d'algun altrc fill 
o filla que aquesta ja tingués, compleixi vint-i-tres anys cl'edat. 

4rt. L'existhcia de la vídua que percehi pensió. en priva 
als fills, pero si els tjnguks d'un inatrimoni o matrimonis 
anteriors al funcionari mort, que reunissin les conclicions fi- 
xades, aquests fills percebran la meitat de la pensió i Ia vícliia 
l'altra meitat. 

56. 'Quan siguin diversos els fills que hagin de percebre 
la totalitat de la pensió, o la meitat, en e1 cas previst a 
I'apartat anterior, se'ls abonara per parts iguals entre ells 

ART. 117. La cessació en la percepció cle pensions es 
regulara de la manera següent: 

Si la perceptora fos la vídua, en cessar el seii dret a la 
peilsió, passari la totalitat d'aquesta pensió, i per parts iguals. 
;LIS fills del funcionari mort que reuneixin les conclicions es- 
tablertes. 

Si el perceptor fos un fill, la seva part auginentari pro- 
l~orcio~íaln~ent entre els seus gerrnans o particips de la tota- 
iltat de la pensió o de la n~eitat de la mateixa pensió, se- 
gons el que s'ha previst en el cas cinque. 

Si els perceptors cessants fossin tots els fills que gaudien 
de la iiiitja pnsió, per existir vídua cl'un funcionari amh 
dret a l'altra meitat, l'esmentada vídua percehra, des d'ales- 
llores, la pensió total. 

ART. 118. El  dret a pensió es incompatible and) el so- 
cors cl'una vegada, pero poclri optar-se per aquest socors 
quan l'interessat tingiiés clret a pensió. 

Si els interessats fossin diversos, sera inclispei~sahle que 
es posin d'acord per a l'expressada opció. 

ART. 119. Per a la percepció de les pcnsions, els inte- 
ressats caldra que precentin tots els mesos la fe de vida a 
la corresponent oficina de la Intervenció Municipal, i faran 
constar, ultra aixb, llur estat civil. 

A la nomina mensual, la Intervenció fa& constar la 
data en que els interessats, pel compliment de l'eclat de vjnt- 
i-tres anys, tant en el cas dels fills con1 en el de la mare vídua, 
caducaran en llur dret a la percepció de la pensió. 

ART. 120. El socors d'una sola vegada ascendiri a tres 
inensualitats de l'haver regulador quan el funcionari porti, 
en morir, cinc anys complert de servei; a initja anualitat 
si en porta deu de coinplerts; a una anualitat si en porta 
quinze complerts; i a una anualitat i mitja si en porta di- 
vtiit, igualment compl~erts. 

La variació d'aquestes proporcions no tindra validesa si 
no ho acorden, en votació nominal, les dues terceres parts 
de 1'Ajuntament Ple. 

Tindran dret a aquest socors: (1) 

a)  La vídua del funcionari que no estigués separada del 
inarit en ocórrer-ne la mort, i sempre que el nlatrimoní 

- 

(11 Vegeu la vuitena de les disposicions finals. - - 



s'hagués verificat abans d'haver coinplert I'empl~eat els 
seixanta anys d'edat, després de comen~ada la vigencia 
d'aquest Reglarnent. 

Passada l'esmentada sedat del funcionari, solament fruiri  
del dret al socors d'una sola vegada la seva vídua, si, quan 
varen easar-se, ella havia ja complert l'edat de cinquanta-cinc 
ailys, i a més si en produir-se la defunció del causant ha- 
guessin transcorregut alinenys tres anys conlplerts de ma- 
trimoni. Aquestes dues obligacions seran executives a comp- 
tar del dia trenta-u de desembre del mil nou cents trenta-cinc, 
i no quedaran exceptuades per la vuitena de les disposicions 
finals per als corresponents matrimonis que es contreguin 
a coinptar de l'última indicada data. 

b)  La germana soltera del funcionari o funcionaria que 
moris solter i sense fills, i que hagués viscut constantment 
amb ell, seinpre que en ocórrer la mort de l'empéeat la dita 
germana sigui brfena o bé tingui pares sexagenaris. 

c) Els fills de funcionari o funcionaria, menors de vint- 
i- tres anys, sempre que, en ocórrer la defunció, es trobessin 
en estat de solteria, i les filles vídues, igualment menors de 
l'esmentada edat, que no posseeixin béns de fortuna, les 
quals vídues, per tant, caldra que justifiquin llur pobresa. 
Quedaran, pero exclosos del dret a la percepció de tal bene- 
fici, els que haguessin nascut després de coinplir seixanta-un 
anys d'eclat el funcionari causant, si aquest funcionari, co- 
menqada la vigencia d'aquest Reglament, hagues contret ina- 
trimoni després de colmplir-ne seixanta. Aquesta condició 
s'haura de justificar. 

Qtian el fill o filla estigui físicament iinpedit per a treba- 
llar podri tainbé ;,ercebre el socors encara que sigui major de 
vint-i-tres anys, pero en aquest cas sera ineludiblement in- 
dispensable que la veracitat de l'inipediment la certifiquin 
tres metges de 1'Institut d'Assist6ncia Médico-Municipal pre- 
sidits pel seu Director. 

Si el fill o filla lzagués complert ja vint-i-tres anys, no 
es tindri en compte I'iinpediment pel treball si aquest im- 
pecliment 'es produís no estant en situació cl'actiu servei o 
bé dyexcedent f o r ~ ó s  el f uncionari causant. 

d) La mare de l'empleat que morís solter i sense fills, 
i que hagtiés viscut constantment ainb ell, sempre que en 

ocórrer la mort ae l'empleat, la dita mare sigui vídua, major 
de seixanta anys i no tingui altres fills ni filles, o, en 
cas de tenir-ne, cap d'ells no sigui major de vint-i-tres anys, 
les auals circt~rnqtinci~eq q'haiirsn de i i i ~ t i f i r a r  mitianrant 



TITOL V i '  

. . .-. -"- 
SANCIONS 

l ART. 127. Els empleats municipials seran subjectes a 
1 

les sancions que en aquest Títol s'estableixen, per les faltes 
en que incorrin, sense pezjudici, i ainb completa inclepen- 
dkncia, de la responsahilitat civil o criminal que per ta!s fal- 
tes puguin contraure. 

ART. 128. ES falta administrativa, per als efectes d'a- 
1 quest Títol, tot acte o omissió en que incorri un empleat 

municipal en l'exercici del seu cirecc, o amb ocasió d'aquest 
cirrec, que sigui contrari a les prescripcions del present Re- 
glanxnt, de tots els altres, generals o especials, adoptats o 
que 1'Ajuntament adopti cl'ara endavant, o de la legislació 
administrativa vigent. 

ART. 129. Les sancions que per les faltes referides s'im- 
posara als empleats municipals seran : 

Amonestament, 
1 Descompte d'havers. 

Suspensió d'empleu i sou, 

1 Destitució. 
ART. 130. Sera amones'tat l'empleat que incorri en falta 

I lleu o que no tingui assenyalada correcció niajor. 

j H o  sera igualment : 
Ir. El que canvii de domicili sense notificar-ho a l'ofi- 

cina corresponent de la Secretaria, dintre del termini de 
vuit dies. 

zn. U que incorri en tres faltes de puntualitat en el 
servei, dintre del mateix mes. 

gr. El que clurant les hores d'oficina s'absenti sense el 
deg~it consentiment clels seus superior, segons es preveu a 
l'art. 98 i pfimer dpartat de l'art. e. 

4rt. El que no guardi envers el públic les consideracions 
que caleii. 



56. El que en hores d'oficina es dediqui a treballs es- 
tranys. 

ART. 131. L'amonestainemt, quan procedeixi, sera iiii- 
posat per l'Alcaldia, i implica& una nota desfavorable qw 
constara a l'expedieilt personal de l'amonestat, i es tindri 
present als efectes de l'apartat primer de l'art. 133. 

ART. 132. E1 descompte d'havers sera imposat als em- 
pleats que incorrin en les faltes previstes als art. 89, 90, 
93 i 95 d'aquest Reglament, i en la forma i proporció que 
en aquests articles es determina. 

ART. 133. ES castigara amb suspensió d'empleu i sott, 
pel termini d'un a quinze dies: 

Ir. La reincidencia en faltes lleus, castigades amb amo- 
nestament. 

2n. Les faltes menys greus de respecte als superiors. 
3r. En cas de facilitar al públic o a un altre empleat que 

no li correspongui per a la seva tasca, sense autorització de 
!'Alcaldia o de la Secretaria, dades relatives als documents 
que l'empleat tingui sota la seva custbdia. 

qrt. Acceptar obsequis o recompenses de tota mena, dels 
particulars que, directament o indirectament, tinguin interes 
en algun dells afers que es tramiten a I'Ajuntarnent, si no 
són d'importancia tals obsequis o recompenses, i si no té ul- 
terior trascendencia la seva acceptació. 

56. Al Cap o Encarregat del respectiu servei que deixi 
passar sis dies sense comunicar al de la Secció el fet d'ha- 
ver-se produit una vacant, així com també quan no comuni- 
qui a lJA1caldia la inassistencia al servei, per més de quinze 
dies seguits, d'un funcionari a les seves ordres, quan el dit 
empleat no n'hagi presentat excusa ni justificació. 

ART. 134 L.a suspensió d'empleu i sou pel termini d'un 
a quinze dies, sera imposada per 1'Alcaldia. 

ART. 135. Es castigara amb suspensió d'empleu i sou, 
pel termini de dos mesos, 4 s  empleats que reincideixin en 
faltes castigades d'acord al que es disposa a l'art. 133; els 
que incorrin en faltes que, no portant aparellada la destitució, 
revesteixin, pero, 'evident gravetat, i els que, tenint noticia 
que un altre empleat ha incorregut en alguna de les faltes 
penades arnb destitució, no ho manifestessin quan fossin pre- 
guntats, respecte del particular, per 1'Alcalde o el Sesre- 

tari, o en la instrucció del corr'esponent expedient. 
ART, 136. Sera castigada amb la suspensió d?empleu i so11 

pel termini de quatre mesos, la primera reincidencia, dintre 
del període de dos anys, en alguna de les faltes a que fa 
reflerencia l'art. 135. 

ART. 137. La suspensió d'empleu i sou de vuit o inés 
dies implicara, cada vegada, la perdua d'un any per a la 
percepció de l'augment gradual. 

També repaescntara la mateixa perdua, per a tal percep- 
ció, el fet de cometre quinze fdtes d'assistencia a l'oficina, 
dintre de l'any. 

ART. 138. S'imposard la destitució quan l'empleat resulti 
responsable d'alguna de les faltes segülents : 

1." Segona reincidencia o una altra ulterior, dintre del pe- 
ríod,e de das anys, en alguna de les faltes a que fa refe- 
rencia I'article 135. 

2.' ,La inassist6ncia al servei, per més de quinze dies 
seguits, sense haver-ne pnesentat excusa ni justificació. 

3.' Faltes gre'is de respecte i insubordinació. 
4.' La negligencia persistent en el trimit dels assumptes 

que els funcionaris tinguin encomanats. 
5." L'einissió d'informes que revelin negligencia o igno- 

rancia inexcusables o injustícia notoria. 
6." ,L'agenciament d'afers que tinguin relació amb 1'A- 

juntament, fet amb inim de lucre o proporcionant-lo a ter- 
cera persona. 

7.* Incórner, en l'exercici del cirrec, tant si és sabent-ho 
com per error o per ignorancia inexcusables, en actes o 
omissions que causin perjudici a I'Ajuntament o a terceres 
persones. 

8.' Defraudar o consentir que un altre defraudi cabals 
del Municipi. 

9.' La comissió de fets que tinguin caricter de delicte 
comtí. 

ART. 139. La suspensió d'empleu i sou per més de 
quinze dies, assenyalada a faltes compreses a I'article 135, 
sera imposada per la Comissió de Govern. Amb tot, quan 
es tracti de suposada falta greu, I'Alcaldia suspendri pre- 
ventivament d'empletí i sou l'inculpat mentre es tramita I'ex- 
pedient, i en donara compte a la Comissió de Govern en la 





TITOL VI 

Excedbncies i dimissions 

ART. 146. Ultra el cas especial assenyalat a l'art. 91, 
les excedencies seran forcoses o voluntaries. 

Se,ran forcoses, per als empl'eats les places dels quds  se 
suprimeixin per variació total o parcial de la plantilla. E n  
ta'l cas, l'lljuntarnent estara obligat a abonar mensualment, . . - 1  L..,,:,rrnr: ,.., " .,..... ,Inrlorot av,.nrlon+ ,?,l'. Jnc + P , - " ~ C  <lo al l u l l ~ l u l l a l  I YUG 31&~1 u c u a I a C  ~LALCULIIL, CID U V ~  C - r r v ~  uc. 

la dotzena part de la quantitat líquida que anualment per- 
cebi en el moment d'acordarse- la respectiva excedencia. 

També seran forcoses les aue resultin de l'exercici d'un 
carrec públic conferit per elecció popular, i del cirrec de Co- 
missari delegat, Governaclor Civil o altre d'igual o superior 
categoria conferit pel Govern, incompatibles aquets, per raó 
leiza1 o de residencia. amb el conl~liinent del deure con1 a 
funcionari, les quals excedencies seran inexcusahles i de tra- 
mit obligat, i en aqiiest cas no sera abonat sou de cap classe 
ni gratificació, per9 els interessats seran readnlesos immedia- 
tament, en la inateixa categoria, quan deixin l'esmentat cirrec 
públic. No seran baixa a I'escalafó general, i els cera com- 
putable, per als augnlents de categoria o de sou, el temps 
d'excedencia obligada. 

Per als esmentats priiners excedents, o sigui els de I'e!ec- 
ció popular, es tindra, pero, en compte, el que r e d  la Llei 
d'incompatibilitats aprovada pel Parlarment. 

11 Seran voluntaries les que es demanin pels funclonaris 
municipals. Aquestes, solament podran concedir-se per un 
termini de temps que no passi de la meitat del que hagués 
servit el sol.licitant, i amb relacib a una categoria en la qual 
portés dos anys d'antiguitat ; I'excedent no podrii reingresar 
per la seva sola voluntat abans d'acabar-se el periode d'ex- 
ced6ncia concedida. 

Sera, pero, potestatiu de lJAjuntament, si ho estima con- 
venient, anticipar I'acabament de l'ecmentat termini, i requerir 
I'excedent per tal que reprengui d servei; i si el reqiierit 
no es presentés dintre diels trenta dies segiients a la data en 
que signi la notificació personal del requeriment, perdri tot 
dret al seu reingrés. 



ART. 147. Tots eis enipieats que resultin en s i t u a d  
d'excedents voluntaris i també els forcosos, quan aquests 
txcecients 1-10 sigui11 segons el segon parigraf de I'article an- 
terior, entraran a formar part d'un escalafó especial. amh 
clret preferent a ocupar, una vegada acaba I'excedEncia, per 
ordre d'antiguitat en la mateixa excedEncia, les vacants cle 
llur categoi-ia que ocorrin. 

Acluest escalafó d'excedents hauri  d'ésser p~~blicat cada 
any, juntanient amh I'escalafó general d'empleats i ainh les 
niateixes condicions. 

AKT. 148. Quan a un funcionari de l'escalafó d'exce- 
deilts voluntaris i també els forcosos, quan aqt~ests excedents 
110 siguin segons el segon parigraf de I'art. 146, li interessi 
el reingrés al servei actiu cle I'Ajuntainent, caldri que 110 
notifiq~qui a I'Oficina encarregada cle tramitar els afers de per- 
sonal, pesque aquesta Oficina li avisi, a I'adreca que forco- 
sament i m-6vianient l'exceclent li hauri indicat, l'exi~tEn- 
cia cl'una vacant de la seva categoria amb clret a sol.licitar-la. 
la qual placa vacant. si la clemana en forma i teinps hihil 
després d'avisat per la dita Ohcina, haurd cl'ésser-li atorga- 
da, excepte que, simultii~iament, també la demanés un altrc 
funcionari excedent d'igual categoria que fos m& antic en 
l'esinentat escalafó d'exceclencies. 

ART. 149. Els excedents de caricter forcós seinpre seran 
preferits, pcl que respecta al reingr4s. als de caricter vo- 
luntari, clintre i l ' i g~d  categoria. 

A1z.r. 150. Els empleats podran cessar en llurs c i r r ~ c s  
1x1- dimissió : per6 aleshores estaran ohligats a continilar 
exercint-los fins que la dimissió els sigui acceptada en de- 
guda forma, sense la qual cosa perdran els havers que tin- 
guin devengats, sense perjuclici de totes les altres responsa- 
bilitats que els pugui correspondre. 

Disposicions finals 

1." Fer al complirnent de les disposicions d'aquest Re- 
glainent, es forinari, per ]'Oficina corresponent de la Secció 
de Governació, l'escalaf ó del Cos d'Ernpleats rnunicipals y ue 
cstiguiii. en servei actiu i el dels que estiguin en situació d'ex- 
ccd6ncia. 

Aquests escdafons seran la Ilista general i ordenada 
de tots els empleats que ,el formin, i es dividiri en tants 
graus c a n  categories administratives existeixin entre els ein- 
pleats. 

Ser2 obligatori que continguin: el nom i cognoms de I'em- 
pleat; la data del se« naixeinent; la del seu ingrés al cervei 
de I'Ajuntament; la de la seva presa de possessió en el 
cirrec que exerceixi : el ternps de servei en la categoria ac- 
tual. i quant als excedents, la data en que coinencaren l'ex- 
cedencia. 

Els esmentats escalafons seran rectificats al comenw- 
nient de cada any econbmic, i hi seran introduides les va- 
riacions corresponents. ~Caldri que es publiquin a la Gnseta 
Municifial. 

La formació i rectificació anuals seran aprovades per la 
Comissió de Govern i contra el acords de I'esmentada Comis- 
si6 cabran els recursos legals. 

a: Els empleats de Dipositaria, Intervenció i Recaptació, 
el nomtenament dels qtials abans de la vigencia d'aquest Re- 
glament hagi estat fet a proposta dels Caps dels esmentats 
serveis, en virtut de les facultats que els concedien els an- 
te r io r~  Reglaments d'Empleats i els acords anexos al Pres- 
supost, figuraran en apartat especial d'aquelles dependen- 
cies dintre de I'escalafó generd, i no podran ésser destinats 
a prestar servei fora d'elles. 

El personal de Dipositaria i Papdur ia  que es nomeni 
d'ara endavant per a tals dependhcies, quedari subjecte a 
la restricció de la present disposició segona. 

El personal dYIntervenció no compres en el parigraf pri- 
mer d'aquesta segona disposició, i el que es nomeni d'ara 
endavant, hauri  de tenir carihcter fix en la mateixa Oficina, 
i perque pugui ésser tradladat o encarregar-se, encara que 



sigui temporalinent, d'altres treballs aliens a la Intervenció, 
caldri que es declari la urgencia del servei de que es tracti 
i l'acord de la Comissió de Govern encarregant l'esmentat 
servei als funcionaris que designara, previ informe de 1%- 
terventor. 

31.~ Els Caps Lletrats de les Scccions Administratives 
d'Hisen& Foment, Governació i Eixampla, o, en llur de- 
fecte, els Caps Lletrats de Negociat que els s«bstitueixin. 
eonstituiran, sota la presidencia del Secretari de 1'Ajunta- 
inent, la Junta de Caps Lletrats que hauri  d'informar per 
escrit en tots els afers en els quals, pei- precepte legal, sieyi 
requerit el dictamen de lletrats, o que aquest dictamen sigui 
reclamat per I%lcalclia, la Comissió de Govern i altres Co- 
inissions municipals o 1'Ajuntainent ; l'esmentada ,Junta po- 
clri, a fi de complir la seva comesa, interessar de totes les 
oficines tant administratives con1 facultatives, les dades o in- 
formes que cregui precisos. 

Tots i cadascuii dels Lletrats de l'expressada Tuida vin- 
dran oMigats a defeiisar com a tals, gratuitan~ent, a 1'Ajun- 
tan~lent, si ~ q u e s t  110 rcqucreix, en tots els plets o qüiestions 
civils, penals, administratius, contencioso-acln~inistratius o de 
qualsevulla altra mena en que aquell sigui actor, coadjuvant 
o den~andat, així com a examinar i bastantejar lec escrip- 
tures de poders que afectin actes i interessos del Municipi; 
amb tal fi, calclri que els esmentats Lletrats s'inscriguin 
al Col.legi d 'Advocats. 

Amb tot, 1'Alcaldia o I'Ajantament podran, sempre que 
110 estimin convenient. nomenar un o n ~ é s  Advocats aliens 
a les Oficines rnunicipals per a tots els fins indicats. 

4.' Als funcionaris ingressats al servei de 1'Ajuntament 
despr-6~ del 27 de inaig del 1915 i abans de la vigencia d'qiiest 
Reglament, per Iiaver estat nomenats per a un cirrec que 
amb anterioritat a l'esmentada data tenia reconegut el dret , 
a la percepció d'augments graduals, o bé per algiin cirrec 
similar creat de nou amb posterioritat a la data referida, 
se'ls reconeixeri, per als efectes de percebre el primer d'a- 
quests augrnents, la cinquena part del temps del servei que 
portin efectivament prestat com a funcionaris municipals. 
fins al moment d'entrar en vigor el Reglament present. 

Als empleats rnunicipals que ja ho eren abans del 27 de 

maig del 1915 per carrecs o categories que en aquesta data. 
no tenien reconegut el dret a l'esmentada percepció, pero 
que, posteriorment a la data repetida, haguessin ascendit 3 
cirrecs o categories que abans tenien reconegut aquell &-e:, 
se% comenqari a comptar el temps per a percehre l'augment 
gradual a partir cle la data de l'ascens. 

E n  Cap dels dits casos no podra ésser computable el temps 
de servei prestat amb caricter de temporer o eventual. 

5.4 De conformitat amb la proposta que la Comissió 
Municipal d'Hisencla, en 13 de marq del 1933, acorda sot- 
metre al Consistori, i que iaquest aprovi, 1'Ajuntament es 
reserva la facultat de deixar cense efecte, si ho creu mn- 
venient, la concessió del dret a percebre augments graduak 
pel que fa referencia als empleats que en virtut de la vi- 
gencia del present Reglament l'adquireixen, si en el termini 
(le cinc anys a partir de dita vigencia, acorda un augment 
cl'havers, anlb caricter general, per als seus en~pleats. 

6." A les funcionaries de nommarnent consistorial que 
es trobin en estat d'e makrnitat, ultra un permís anterior J 
part, ,en liaver eiltrat en el vuite mes de l'embaras, seg;ons 
certiiicació de metge o llevadora que caldra que presentin, 
el qual permís no podran comencar fins que l'hagi acordat 
la Conlissi0 de Govern, i un altre permis de qtirtranta dies 
posterior a l'esmentat part, se'ls coacedira, amb la meitat 
del sou, una llickncia d'un any per a la Iactació i cura del 
fill, en el cas que 110 sol.licitin. 

7.' De conformitat amb l'acord consistorial del dia 12 
de maig del 1933, el Tribunal d'oposició a que es f a  referencia 
a l'art. 70, per a proveir places de M'etge de 1'Assisthcia 
Mkdieo-Municipal o d'Higiene que s'esmenten als articles 
q i 226, quan hagin d'ésser provistes per torn d ' i n ~ é s ,  e l  
formaran : el President de la Comissió a la qual correspmig;;ui 
la. vzlcant (que el predi&),  o el Regidor a qui delegui; el 
Cap de l'espeialitat al qual servei pertanyi la placa; un 
Metge municipal de l'eso~lafó respectiti, designat per 1'"As- 
sociació de Funcionaris de l'hjunbament de Barcelona'"; un 
Gatedritic especialitzat, designat per la Facultat de Medicina, 
i tres Tknics, designats, un, per l JAcadhia  de Medicina, 
i els altres dos, per les altres Acaddmies o Entitats &di- 







Text de les normes fixades per la Direccló Oeneral 
d'Administraci6 Local, copiat de la part dispositiva 

de l'ofici que fou comunicat a l9Ajuntament de 
Barcelona en data 25 de Setembre del 1934. 

1." Les funcions i acords referents a aspectes preliini- 
nars per al nomenament d'un funcionari municipal, d n  de 
la cornpethci,a de la Comissió de Govern, ja sigui coin a 
execució dels Reglainents de carbter general i interns de la 
Corporació, quan existeixin, o, en altre cas, com a decissió 
d'incidhcies prkvies o de tramit que no decideixin l'aspecte 
definitiu del nomenament. 

2." Ultra la facultat d'establir les normes reglamentiries 
que s'han d'aplimr en la materia, és de la competencia ex- 
clusiva del Ple Municipal la designació del funcionari que 
ha d'ocupar el cirrec, o sigui, I'acte del nomenanient prh- 
piament dit. 

3.' Es de la compethcia de la Comissió de Govern, 
d'acord amb les normes reglamentiries, tot el relatiu a I'adap- 
tació de personal per tal d'acoinodar-lo a les exigencies dels 
serveis, sernpre que tals aclaptacions no reportin un nou 


