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juntament de Barcelona. Regira, pero, com a supletori 
per als Cossos que tinguin Reglaments especials, en tot 
el que no hi  estigui previst, sempre que llurs disposi- 
cions no siguin incompatibles smb les del present Regla- 
ment en tot el que pugui constituir un privilegi, en el 
qual cas prevaldran sempre les del Reglament general. 

Art. 2011. El Cos %Empleats municipals es dividira en ' eis següents grups 
ler. Administratiu. 
2on. Facultatiu i tecnic. 
3er. Subaltern. 
Art. 3er. Formaran el primer grup 
Els funcionaris encarregats de YesLud'i, tramitació i 

despatx dels afers encomanats a les oficines municipals, 
tant si és exigit com no títol professional. 

Constituiran el segon grup : 
Tots els funcionaris als quals per lleis especials, per 

aquest Reglament o per futurs acords del Municipi, els 
calgui títol facultatiu o tecnic, qualsevulla que sigui lIur 
classe, per a l'exercici de llur carrec. 

Comprendrh e! tercer grup : 
Tot el personal de nomenament consistorial que, amb 

carhcter permanent, a les ordres directes de I'Alcaldia, 
de les Comissions o del personal dels Grups anteriors, 



presti serveis secundaris de Cerimonial, d'Arbit 
Vigilancia o Policia urbana, i tambi els Xofers, p 
de Bombers, dels Tallers municipals, dels Escor 
de Neteja, Cementiris, Transport i dels altres grups 
veis similars, sempre, pero, que llur nomenamer 
estat a.cordat pel Consistori. 

PERSONAL ADMINISTRATIU 

Art. 4rt. Ultra els carrecs de Secretari, Interv 
Dlpositari, el personal de Secretaria, Intervenció 
sitaria es classificara en les categories següents: 

Caps de Secció. 
Caps de Negociat. 
Oficials primcrs. 
Oiiciala segons. 
Oficials tercers. 
Taquimecanograf s. 
acrivents. 

Art. 56. El Secretari sera el C a i ~  de tots els serv 
totes les dependencies municipals. 

El seu nomenament. funcions. deures i atribucj 
ran les preceptuades en la legisiació municipal vi$ 
'ocórrer la vacant. 

Es regiran igualment per les esmentades disposie 
gala, el nomenament, funcions, i a.tribucions de 
Gentor, del ~Dipositari i del soti-interventor. 

Art. 68. Correspondrk al Cap de Secció dirigir 
dinar els Negociats i, especialment, actuar com a 
tari de la Comissió; aixecar les actes oportunes; 
les ordres del dia per a les sessions de YAjunt: 
rebre de Secretaria les comunicacions, instancies 
els altres documents relatius a materies que corrf 
a la Secció, i distribuir-los entre els Negociats c< 
nents. 

Art. 76. Incumbira al Cap de Negociat la direc 
mediats dels Serveis del Negociat, i de substituir 

de Secció respe 
Comissio que a 
afecta a diverse 

Art. 8e. EIS I 
gociat, actuaran 
pectiu, i tindrar 
trobin encarregr 

Art. Se. Els ( 

tació dels expec 
mers respectius, 
mesa. 

Art. iO. Els C 
juvaran al servc ' ri que exerceixi 

Art. 11. Els 7 
chrrec després 
glament, així cc 
fossin en virtut 
cials tercers, i 
sa, en la forma 
d'acord amb YA 

Art. 12. Els 
I la Secretaria d 

ho reclamin lee 
trasilats d'aque 
disposa el poral 

Art. 13. El 
classificara sotf 

Admii 
fnteri 
Recep 

ctiu en les funcions de Secretari de l a  
quest li assigni, quan la Secció estigui 
s Comissions. 
Dficials primers que hi hagi a cada Ne 

sota, les ordres immediates del Cap res- 
i cura del despatx dels afers del qual es 
its. 
3ficials segons tindran cura de la trami- 
Sients, sota la direcció dels Oficials pri- 
i allí on no n'hi hagués, supliran llur co- 

Ificials tercers adscrits als Negociats, coad- 
:i en la forma que determini el funciona- 
el carrec en Cap. 

Caquimecanografs que ingressin en aquest 
de comencada la vigencia d'aquest Re- 
)m els que abans de la dita vigencia ho 

d'oposicions, tindran la categoria d'Ofi- 
prestaran el servei propi de llur come- 
que disposi el Secretari de YAjuntament, 

Icaldia. 
Escrivents constituiran un sol Cos, que 
istribuira d'acord amb YAlcaldia, segons 
i necessitats del servei. Amb tot, per als 
sts funcionaris, caldra atendre's al que 
j-raf segon de l'art. 87. 

E S C O R X A D O R S  

personal adrninistratiu d'Escorxadors es 
L el següent ordre: 
iistrador de 1'Escorxador General. 
rentors. 
itors d'entrada. 



Art. 14. El personal administratiu de Mercats es cla 
sificara de la manera següent : 

Directors de primera. 
A- .-,.,..,.-- 

Art. 15. El personal administratiu de Cementiris com- 
prendrh les següents classes : 

Administrador de primera. 
Arlministradnr de  serrnna -- ---- -- ". 

Art. 16. Les funcions, deures i atribucions de l'e 
tat personal d'Escoixadors, Mercats i Cementiris, 
les consignades als Reglaments especials respectius 
caldrh tenir en compte el que disposa l'art. ler. d ' r  
3eglament general, en evitació de privilegis. 

ASSISTENCIA SOCIAL I MEDICO-MUNICIPAL 
. 3 .m -. . . . . ,  .. ... . , .  . . .  nn;. 1.1. u personal aaminisu-asiu wmsisxencia , 

i MC:dico-Municipal estar& constituit pels segiientr 
recs. 

Art. 18. El persona! administratiu d'Higiene t 

compost de : 
Administradors. 
Ajudants. 

IMPOSTOS INDIRECTES, 
INSPECCIÓ D'ARBITRIS 1 RECAPTACIÓ 

Art. 
tegorie 
refereix i'art. 4rc., es aiviaira en les cabepories segucriw . 

19. El personal d'aquests serveis, ultra les ca- 
s -. generals . . administratives .. . .. . en la forma a qué es . .- . - L  :-- -..-: .-.- ,." . 

Impostos indirectes 

Inspector-Cap. 
Administradors de primera.. 
Administradors de segona. 
Aforadors de primera. 
Aforadors de seaona. 

rcetiaybduuia u ú i u l ~ l s ,  uiiiipwabv~ L aibica UL- 

gressos. 
Art. 20. Si per variació del Pressupost canviés la no- 

menclatura dels precedents carrecs d'Escorxadors, Ner- 
cats, Cementiris, Assistencia Social i Medico-Municipal, 
Higiene, Impostos Indirectes, Inspecció d'Arbitris i Re- 
captació, quan, en produir-se vacants, calgui proveir?les, 
s'atendra al que és disposat per a la provisió dels que ha- 
guessin estat canviats. 

Si  la plantilla dels mateixos carrecs fos ampliada amb 
altres de nous, per 8, llur provisió se seguiran les regles 
que siguin acordades per a la de llurs igunls o anhlegs. 



ZNSTITUT MUNICIPAL D'ESTADISTICA 

Art. 21. Els distints serveis de 1'esm.entat Institut se 
ran comandats per: 

Un Director. 
Ultra aquest funcionari, hi haura els altres que cal 

guin i que són determinats a l'art. 4t. d'aquest Regla 
ment, i, a m&, els Dembgrafs. 

Art. 22. El personal de: Grup segon es dividira er 
les següeiits esp.ecialitats : 

Serveis tecnics. 
,Cultura. 
Assistencia Medito-M~micipal. 
Higiene. 

Art. 23. L'especislitat dels Serveis tecizics d'Enginye 
ria i Arquitectura comprendra les categories següents : 

Caps dlAgrupació. 
Caps ,de servei. 
Arquitectes o Enginyers ajudants. 
Auxiliars tecnics. 
Delineants de primera. 
Delineants de segona., 
Capatassos. 

Ancions propies de cadascuna d'aquestes cate 
;eran determinades en el Reglament especial del; 
3.t.s sprvpis 

Les 1 
gories E 
esment~.- --- . ---. 

Art. 24. L'espf 
carrecs següents 

'Directo 
Directo 
Directo, ,, ,,AA,,u,, ,,,,,,,,,. 
Col~laboradors dlEnsenyaments diversos. 

cialitat de Cultura ser& constituida pel 

r de !'Arxiu Histbric. 
Ir clels Museus d'Art. 
v do 1" P n 1 l o n n : A  7nnlAm;nm 

Li 
sera 
peci 

I gen 

Oonservadors de YArxiu Histbric. 
Conservadors de!s Museus d'Art. 
,Conservadors deis Museus de Ciencies Naturals. 
.Auxiliars de ia Biblioteca de 1'Arxiu Histbric. 
'Direetors .de les Escoles especials, de Música i 

de la Banda Municipal. 
Mestres. 
Professom. 
Prof essors aüxiliars. 
Prof essors músics. 

es funcions, drets i deures de l'esmentat personal 
m els que vinguin determinats en els Reglaments es- 
ials respectius, en el que s'ajustin a la legislació vi- 
t de les corresponents ma.t$ries, pero caldra tenir en 
ipte el que disposa i'art. Ir. d'aquest Reglament ge- 
al, en evitació de privilegis. 
rt.  25. L'Assisteneia RKedico-Municipal cmprendra 
;egüent personal : 

Director de I71nstitut. 
\Director de l'ñospital de 1'Esperan~a. 
Director de la Casa de Maternologia. 
Director del Laboratori d'AnMisis Clínics. 
Director de la Clínica de Psiquiatria &Urgencia. 
Metges Caps de IDispensaris generals i d'espe- 

cialitats. 
Metges auxiltars de la Direcció de I'Institut. 
Metges numeraris de terme. 
Metges numeraris Centrada. 
Metges supernumeraris. 
Parmac&utic de l'ñospital de 1'Esperanca. 
Dentistes numeraris. 
Dentistes supernumeraris. 
Llevaáores de terme. 
-r 3 --.-J,.--,. J,-..+..-J- biovauu1 ou u CIIU auca, 
Llevadores supernumerhries. 
Practicants numeraris. 
Practicants supernumeraris. 
Infermeres numeraries. 
Infermeres supernumeraries. " .  . . .. . 

l 
Les iuncions, aeures i atrmucions de tot nquest per- 



sonal seran les consignades en el Reglament especial $As- 
sistencia Medico-Municipal. pero caldra tenir en compte 
6.1 aue disposa l'art. Ir. d'aquest Reglament general, en 
&&& de privilegis. 

Art. 2 6  L'especialitat d'Higieile comprendra 1'iInsti- 
tut Municipal $Higiene, 1'Hospital Municipal Marítim, 
Laboratoris Municipals i el Cos de Veterinaria, el per- 
S---' A - ~ F  r n ~ ~ ~ l c  pdn.rR.  constituit ver les següents ca- 

Director. 
Sots-directors de Química i Bacteriologia 
Caps de Departament. 
Tecnics numeraris de terme 
Tecnics numeraris Centrada. 
Practicants. 
Ajudants. 

.F-.'v".Y' C L I  " U " C I . I A " , I I L Y .  

t. 27. Si per variacio en el Pressupost canviés la 
encIatura dels precedents carrecs dels Serveis tec- 
d'Enginyeria i Arquitectura, de Cultura, d'Assisten- 

Social, Medito-Municipal i @Higiene, quan en pro- 
-se vacants calgués proveir-les s'atendra al que és 
x a t  per a la provisió dels que haguessin estat can- 

la plantilla dels mateixos carrecs fos ampliada amb 
'S de nous, per a llur provisió se seguiran les renles 

e siguin acordades per a la de llurs iguals o ana6gs. 

t. 28. Constituira aquest Grup el personal definit 
r t .  3r., apartat darrer, que degui el seu nomena- 
; a acord de l'Ajuntament. 

ORGANITZACZ6, 
SURSTZTUCIONS I INTERINITATS 

;. 29. El nombre de Seccions, Negociats i Depen- 
les, el de funcionaris de cadascuna i els guanys 
cada categoria fruira, seran els que es fixin al 



Pressupost ordinari, i sera ohligatori de determinar 1: 
categoria a l'acte del nomenament. Si el sou fos com 
pres entre dues categories, s'aplicara el que regeixi res 
pecte la rnés alta. 

Art. 30. Quan un funcionari calgui que cessi tempo 
ralment, qualsevulla que sigui la causa -que, ho motivj 
s'observark l'ordre següent: El Gap de Seccio ser& subs 
tituit pel Cap de Kegociat més antic de la dita Secció 
a aquest el substituira L'Oficia,l primer, també més an 
tic, del mateix Negociat; i així successivament, corree 
pondra la suplencia al funcionari més antic de la ca 
tegoria immediata inferior. 

Art. 31. Per a successius nomenaments de carrecs ac 
miaistratius, facultatius o tecnics, i quan es tracti, d 
places d'ascens, també els de carrecs subalterns, a comg 
tar de la vigencia d'aquest Reglament, les interinitats pc 
9 exercir els esmentats ckrrecs no podran ésser adjud: 
cades a personal extern del Cos d'Empleats .naunicipals 
caldra que siguin aprovades pel Consistori, i no podra. 
durar més de ski mesos, acabats eIs quaIs sense haver esh 
aprovada llur conversió en efectives, si  1'Ajuntahe~ 
no ratifica els nomenaments interins, quedaran  auto^ 
ticament anullats tots els efectes, la qual anul.lació 1'C 
ficina encarregada de tramitar els afers de person: 
ineludiblement !a comunicar& a l'interessat i a Unte: 
ventor. Aquesta ratificació s'haurk 
gada que es vagin complint successiv 

n r c .   d. rer  a ingressar al Gos &Emx>ieats de 1'Aiun- 
ament de Barcelona, sense perjudici del que disp& -la 
?gislació municipal vigent, caldra : 
Bsser espanyol, major de vint-i-tres anys i menor de 

uaranta-dos, acreditar bona conducta, trobar-se al cor- 
ent amb l'obligació del servei militar i saber llegir i 
scriure correctament eis jdiomes catala i castelli. 
L'edat maxima, pero, per a l'ingrés dels Guardies ur- 

aix i dels Recaptadors, sera la de trenta-cinc anys. 

R E G L E S  ESPECIALS  

Art. 33. LAngrés de tot empIeat administratiu s'efec- 
I 

tuarh sempse per oposició, llevat del que es disposa en 
el cspítol sesücnt. 

-Él del personal de la Intervenció sera sempre per 
la categoria d.'Escrivent, les vacants dels quals hauran 
d'ésser proveldes per oposició entre Perits mercantik. 

Les vacants dTntervenció que no siguin dYEscrivent. 
es proveiran 
entre funcioi 
lliure. 

- -7  per dos torns: un, per opósició restringida 
narls d'IntervenciÓ, i l'altre, per oposició 

npc dn ~;,,,-,c;+o,.; 4 A- ----A-- --- -EIs c&rr~-- ,- - A p u u * u a h i  r uc ragauur seran ae  
S lliure nomenament, mitjangant prestació de la corres- 

ponent fíanca. 



El personal restant de la Dipositaria i de la 1 
duria sera nomenat per YAjuntament, a propost2 
terna, del Dipositari i del Pagador, respectivament 

-L'ingrés dels facu1tat;us i tkcnics es fara per - 
sitió 

-El de subalterns, quan no estigui previst t~ 
vament en aquest Reglament, podra ésser lliure, 1: 
demostració de llurs aptitud per al servei al qual e 
destinats, en la forma prescrita en els Reglament 
pecials, si n'hi hagués, o, en cas contrari, en la 
acordi !'Ajuntameiit, pero en ambdós casos es t 
en compte la limitació establerta a l'art. Ir. d'a 
Reelament general, en evitació de privilegis. 

ZSeran  d'ingrés les categories inferiors de cadascu 
iels tres grups referits. 

CAP~TOL 11 

P R O V I S I 6  DE CARRECS ADMINISTRATIUS 

ficina seran proveits de la següent manera : - El de Cap de Secció, per dos torns : primer, op 
lliure entre Lletrats; i segon, oposició entre Cal 
Negociat, Lletrats també. 

-El de Cap de Negociat sera provist per dos t 
el primer, per oposició lliure entre LZetrats; i el , 
per oposició entre Oficials prihiers, els quals hauran i 
d'ésser Lletrats quar, el Negociat que es tracti de p 
sigui qualsevol dels següents : Urbanització i Refc 
Plus-%ha, Patrimoni Municipal, i Contribucions 
cials. 
- E1 d'oficial primer, indús e1 de Secretari c 

nencia d'Alcaldia, es cobrirh per tres torns: el p 
per oposició lliure entre Lletrats o Llicenciats en 
nistració, aquests últims amb títol conferit per ! 
la d'Administració Pública de la Generalitat de 
lunya; el segon, per antiguitat entre Oficials r 
que acreditin les condicions establertes a I'art. 42 

:larsció d'aptitud per a l'ascens a aquesta 
amb subjecció al procediment assenyalat a 

M e ;  i el tercer, per oposició entre Oficials 
siguin Lletrats o Llicenciats en Adminis- 

ests últims amb títol conferit per l'Escola 
~ c i ó  PúbIica de Ia G,eneraIitat de Catalunya). 
icial segon es proveira per tres torns : el ,pri- 
rocició lliure; el segon, per antiguitat entre 
:ers i Taquimecanografs, indistintament, que 

cor?dicions establertes a l'art. 42, mitjan~ant 
.'aptitud. »er a I'ascens a aa i i~s tn  r.n.t~pnrisi ' 

ieccló al prkedinient assenyalat a l'indicat ar- 
tercer, per oposició entre Oficials tercers i Ta- 
grafs que portin en el ckrrec més de dos anys 

--u"- -u---& L b 2  YL'UI I IC I I  MI;& UU3 W1115. El pl>II- 
~osieió entre Escrivents i Demografs @Es- 
distintament, que poi-tin en el chrrec més 
de servei; i el segon, per antiguitat entre 

Demografs @Estadistica, indistintament, 
1 les condicions establertes a l'art. 42, mit- 
I~irnció d'aatitud Der a 1'asre.n.; n aniiectn ------ - Illuuuru 

oria, i amb subjecció al ^procediment assenyalat a 
cat article. 
Cl de Taquimecanbgraf es proveirh sempre per opo- 
iliure. 

31 d'Escrirent es proveira mitjancant oposició lliure. 
. 36. LR n l ~ r l  d ' A r l m i n i r f r s A n r  An l'm-------A-- - -  

proveira, per oposició lliure. 
iYInterventor, per dos torns: un, per oposició 
I'altre. per ascens d'antiguitat entre Recepbrs 

e R~ceptor d'entrades es cobrira per oposicio 

3'1 ckrrec de Director de primera de Mercat, 
torns : un, d'oposició Iliure, i l'altre, d'ascens 
uitat entre els Directors de segona. 
t .  A - -  - uc X ~ W U ,  per 30s 6orns: un, d'ope 



torns: un, per apusitiiu euuc -------, - 
d'ascens per antigultat, també entre Oficials tercers 
acreditin les condicions establertes a l'nrt 42, mitjanc 
declaració d'aptitud per a l'esmentat carrec d'Admi 
trador, i amb subjecció al procediment assenplat a ; 
dicat article. 

Art;. 38. Els chrrecs de Comissari i *Administra( 
d'Assistencia Social, Medico-Municipal i d'ñigiene es : 
veiran per oposició lliure. - Els d'Informador d'Assisthcia Social i els d'l 

dant d.'Assistencia Social, 1V1edico-Municipal i d'Higi 
seran de lliure nomenament, pero els nomenats ca 
que acreditin davant del Cap del semei - i aq 
haurh, ineludiblement, de certificar-ho abans que 
doni possessió -, que saben llegir i escriure els idio 
catala i castellh i que posseeixen les quatre regles d' 
metica. 

Art. 39. La provisió del carrec @Inspector-Cap d 
postos Indirectes ser& igual que l a  de Cap de Nego 
amb subfecció al mateix torn, encara que podra exi -. .. . 

se la corhició de Lletrat. ? 

- Les places d'Impostos Indirectes i dlInspecció ( 
bitris que no siguin de carhcter subaltern, que es d 
minen a l'art. 19, quan no siguin d'entrada, ja q~ 
ho són es nomenaran lliurement, seran proveides pei 
toms: un, per concurs entre el personal del Ram 
categoria o sou immediat inferior, i l'altre, per antig 
entre els empleats, també del Ram, de l'esmentada 
goria immediata, sempre tenint en compte les cl - 
cions establertes en l'art. 42. - Les places de Recaptaaor de que es parla en 
dicat art. 19, seran de lliure nomenament. 

.a placa de Director de 1'Institut Muni- 
!ístic 
Le 1s 
ants 

opc 

:a ser& provekia per oposició entre els 
4 categoria immediata inferior. 

de Demograf de I'esmentat Institut es 
xició Iliure. 
mn1pn.t nrtn Hnmri n l  o--- -a---- , )t ei --,---.. ,,, uLa,,L wuw recapra- 

)S, malgrat sigui interinament, caldra que 
Arques municipals, abans de prendre pos- 

Ca que determini l'Ajuntament, la qual que- 
~ e n t  i exclusivament subjecte a les resultes 
stió. 
es constituiran d'acord amb les disposicions 
io general. 
?r als ascensos per torn Cantiguitat, l'in- 
i quc acrediti pr6viameilt la seva suficien- 
ir nota desfavorable en el seu expedient 

e suficiencia caIdra que sigui practicat da- 
bunal i en la forma que aquest determini, 
sera format pel President de la Comissió 
'espongui la vacant, un Regidor de la mn- 
i i el Secretari de I'Ajuntament. 

U6 DE CARRECS FACULTATIUS 

I TECNICS 

veis tecnics d'Enginyeria i Arquitectura 

Les places de Cap d'AgrupaciÓ es pro 
,.,,q. al nrim,... --- . . , - - -  ... r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  per opos~cio lliure entre En- 

iitectcs, segons els casos; i el segon, per 
els Caps de Servei. 
S de Cap de Servei es proveira=, també, 
el Primer, per oposició Iliure; i el segon; 

itre Arquitectes o Enginyers ajudants, se- 

3 d'Arquitecte i d'Enginyer ajudant i les 



de Delineant de segona es proveiran per oposició lliure. 
- Les places d'Auxiliar tecnic es proveiran per oposició 

lliurc entre Perits industrials. Aparelladors 1 Ajudants 
d'Obrea públiques, segons els casos. 

-. Les de Delineant de primera es proveiran per oposi- 
aona. ció restringida entre els Delinerints de se, 

- Les de Capatas es cobriran per oposició entre el 
personal municipal de categoria o sou inferior que pres- 
ti servei analcg a la vacant. 

Personal facultatiu de Cultura 
- . .  -. . . L.  n .-3 -.-A -- 

tre el personal que presti servi 
cnnt de la qual es tracti. 

P~rsoncrl facultatiu cl'Assis 
i d'Hiq 

Art. 44. 'Tret ctel que aispos: ei respecciu negwriciib ao- 
pecial, aquest personal ingresara al servei de 1'Ajun- 
lament per oposició, i els ascensos seran per oposició en- 

~i d'índole analoga a la va- 

tencia Medico-Municipal 

Art. 45. Aquest personal i 
I sició entre el corresponent pr 

cmsos s'efectuaran de confoiiilimr. aluu Gl IbGs.a..zLLLt 

Lern, &re5 ael acnominac «ue aripauem, els asyirarim ~ d l -  
dra que acreditin, per mitia d'exainen, davant del Tri- 
bunal que estableix l'art. m, saber llegir i eacriure els 
idiomes catala, i castella i posseir les quatre regles d'a- 
ritmi.tica. 

Per a la provisió de vacants del personal «de Briga- 

des», per a l'exercici de les quals places s'han de posseir 
els coneixements del respectiu ofici, segons els , acords 
consistorials del 23 de marc i del 25 de maig del 1932, 
s'exigira ineludiblement que el Cap del respectiu servei 
encarregui a l'zspirant un previ treball o feina propia 
de l'ofici, i, en vista del resultat, certifiqui que el dit 
aspirant posseeix els coneixements suficients d'aptitud 
per a exercir el carrec. Sense l'esmentat certificat no 
podrii donar-se-li possessió. 

Art. 47. Les places d'Uxier es cobriran per ascens 
d'antiguitat en el carrec, ~ n t r e  Agutzils que tinguin una 
talla no menor d'1'70 metres. 

Art. 48. Les places de' Conserge de les ~eccions .de 
Governació, Hisenda, Foment. Eixampla i de la Secreta- 
ria, que tambB tindran categuria d'Uixier mentre estiguin 
equiparats en aquests en sou en el Pressupost, 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, sempre 
que llur nomenament hagi estat acordat pel Consistori; 
i el segon. per antiguitat, també en el carrec, entre 
Agutzils. 
- Les vacants dels esmentats restants Gonserges, les 

dels Porters i dels Ordena.nces, de nomenament consisto- 
rial, es cobriraii per dos torns; un, per antiguitat, entre 
e%, sempre que la placa per ocupar figurés en Pressu- 
post amb sou superior al que aleshores frueixi cadascun; 
i l'altre, a lliuro elecció de la Comissió. 
- Si per variació en el Pressupost, llAjuntament equi- 

para l'haver d'algun dels esmentats restants Conserges 
al que perceben els de les Seccions de Gavernació, Hi- 
senda. Fomcnt, Eixampla i de la Secretaria, o bé en crea 
de nous ainb sou igual al d'aquests, aleshores, tant els 
nous con1 el Conserge economicament millorat, tindran 
també l a  categoria d'aquests ú 
cant que produeixin es cobrira 
xos Conserges de sou superior. 

Art. 49. Les places d'Agutn 
toriis: el primer, per antiguitai, eriwe inaqiaus ae  ia 

; i el segon, a lliure elecci6 de la Comis- Guardia urbana 

ltims, i, per tant, la va- 
com la d'aquests matei- 

51 es proveiran per dos 
. .  . . . .  



sió, pero en 5-quest últim cas caldra que es tingui -.- 
compte el que 6s disposat al primer paragraf de l'art. 46, 
i, per ta.nt, els nomenats acreditaran davant del Cap del 
servei - i aquest haura ineludiblement de certificar- 
ho abans que se'ls doni possessió - que posseeixen els 
coneixements exigits a l'esmentat primer paragraf. 

Art. 50. Les de Xofer i les d'Encarregat de l'ascensor 
seran de nomenarnent lliure, pero caldra que els Xofers 
acreditiri condicions per a tals carrecs. 

Les places de Xofer i d'Encarregat de l'ascensor ob- 
tingudes en merits del que s'ha dit suara, s'entendran 
concedides amb caracter interí, perb amb percepció d'ha- 
ver, per un termini de tres mesos, a resultes de l'informe 
del Cap de la Inspeccio Industrial, amb referencia a la 
competencia del nomenat. Transcorregut l'esmentat ter- ' 
mini, i si l'informe és favorable, el nomenament s'enten- 
drh atorgat amb caracter definitiu. 

Art. 51. Les places de Cap de nau d'Jikcorxador es 
proveiran per concurs entre Matancers. 
- T.oe do ?\~rr+t,nncpr ~~rw,Wiran ner brn d'antiguitat -,," -- -.A -- - - . - -- -. - - .. . - . . - - - - - - 

entre Aprenerits de primera. - Le:; d9Aprenents de primera, per rigorós torn d'a 
tiguitat entre els Aprenent,~ de segona,, i aquestes plac 
es proveiran lliurement. . , -.. -. ..,- .-- -7,-  * -7, *-,-:L..:- A,. 114, .  

NE. 0s. Les piaces ungerii, uf i~uluia  U C I ~ U  uc 11ltN-e 
nomenament, pero els nomenats caldra que acreditin 
davant del Cap del servei - i aquest haura ineludible- 
ment de certificar-ho abans gue se'ls doni possessió - 
que posseeixen els coneixements exigits al p~ imer  para- 
graf de l'art. 46. 

Art. 53. Per a la provisió de p its 
a la Guardia Urbana, regira el seu negiarnem eayecial, 
tenint-se, perb, en compte la limitació establerta a l'ar- 
ticle Ir. d'aquest Reglament general, en evitació de pri- 
rrilegis. 

Art. 54. Per a l'ingrés a places del Cos de Bombers 
regira el seu Reglament especial, tenint-se, pero, en 
compte la limitació establerta a l'art. Ir. d'aquest Re- 
glament general, en evitació de privilegis. 

,,,. ,,. - -. , - places dels Tallers Munici- 
p a l ~  s'observara el que determina llur Reglament espe- 
cial, tenint-se, oero, en compte la limitació establerta a 
l'art. lr 
vilegis, 
gon par 

Art. 5s., r e r  a la provisio de places a que es rerereix 
aquest Reglament, s'observaran les regles següents : 

En ocórrer una vacant, el Gap del servei corresponent 
-que haura de tenir en compte el que preveu i'apartat 
sise de l'art. 13% - ho comunicara immediatament al Cap 
de la Secció a la qual pertanyi; nquest Cap demanarh 
seguidament, de la Secretaria de 19Ajuntament, el torn de 
provisió que li correspongui, i la Secretaria, degudament 
informada per 1,'Ofirina encarregada de tramitar els afers 
de personal, ca3dr& que contesti abans de passar vuit 
dies; comNerts tals requisits, el Gap de Secció esmen- 
t.at donara coinpte a la Comissió, simulthniament, de la 
vacant i del torn per a proveir-la, d'acord amb l'in- 
forme emes pel Secretari. La Comissió acordara, si cal, 
tot el que és relatiir al nomenament del Tribunal cen- 
sor de l'oposicih o del concurs. 
- Respecte a. les places d'Escrivent, inclús els d'In- 

tervenció, dels quals es parla. en els arts. 33 i 61, I'Ofi- 
cina encarregada, de tramitar els afers de personal co- 
municara cada quatrirnestre, a la Comissió correspo- 
nent, les vacants d'Escrivent que hi hagi, per tal que 
aquvsta acordi llur provisió reglamentaria. 

Art. 57. El Tribunal per a l'ingrés o provisió per 
oposició 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 pla- 
ca que cal proveir, o el Regidor a qui delegui; dos 



Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de Y, 
tament, que podra delegar al Cap de la Secció; ur 
tedratic de IDret de la Universitat Literaria de Ba 
na, designat per la propia Facultat ; un Professc 
1'Escola d'Administració Pública de la .Generalita 
Catalunya. designat pel Glaustre de la mateixa E 
i un funcionari administratiu & la classe i categori 
chrrec que es tracti de proveir, designat per 1'Assoc 
Instructiva d'Obrers i Empleats de llAjuntament, c 
el. terinini de vuit dies, a comptar des de l'oportuni 
tificació que ii sera tramesa; passst l'esmentat te: 
sense que s'efectui la designació, s'entencira que ha 
renunciada, i la fara YAjuntament. 

Ajun- 
1 Ca- 
rcelo- 
)r de 
,t de 
scola, 
a del 
:iació 
iintre 
a no- 
mini 
estgt 

per oposició del 
d'Oficials tercei 

nminnirí 2. IR.  1711: 

Art. 58. El Tribuna: per a l'ingrés 
empleats administratius de la classe 
e1 constituiran :. el President de la @ - --. 
correspongui la vacant que calgui proveir, o el 
dor a qui delegui; dos Regidors de la mateixa G 
sió;. el Secretari de YAjuntament, que podra deleg 
Cap de la Secció; un Professor de l'Escola d'Admin 
ció Pública de la Generalitat de Gatalunya, designa 
Claustre de la mateixa Escola, i un funcionari adr 
trativ. de la classe i categoria del carrec que es trac 
proveir, designat per 1'Associació Instructiva d'Obr 
Empleats de YAjuntament, dlnLre el termini de vuit 
a comptar des de l'oportuna notificació que li sera 
mesa; passat l'esmentat termini sense que es fa 
designació, s'entendra que és renunciada; i la fart: 
juntament. 

Art. 59. El Tribunal de les oposicions per a l'i 
dels Taquimecanografs el constituiran : el Preside1 
la Comissió de Governació, o el Regidor a qui del 
kios Regidors de la mateixa Comissió; el Secreta 
l'Ajuntament, que podrh delegar al Cap de la Se 
un Professor de Taquigrafia d'un Centre oficial 
senyament de Ba.rcelona, i ün fcmcionari admiiiisl 
de la classe i categoria del carrec que es tracti de 
veir, designat per l'Associació Instructiva dObrers i 
pleats de I'Ajuntament, dintre del termini de vuit 

1s 
'S 

,.. 11 
Regi- 
omis- 
ar al 
istra- 
~t pel 
ninis- 
:ti de 
.ers i 

dies. 
t tra- 
,ci la 
t 1'A- 

ngrés 
~t de 
egui : 
ri de 
cció ; 
d'en- 

tratiu 
pro- 

i Em- 
dies, 

a comprar aes ae loportuna notificacio que li sera tra- 
mesa; passat l'esmentat termini sense que. la designa- 
ció sigui feta, s'entendra que ha estat renunciada, i la 
f ara 1'1 

Art. 
rrivsnts sera constituit pel Pres'dent, de la Gomissió 
de Governació, o el Regidor al qual delegui; dos Regi- 
dor? de 1s mateixa. Comissió; el Secretari de 1'Ajunta- 
ment, que podra delegar al Gap de la Secció; un Mestre 
superior d'linstrucció pública, designat pel Patronat Esco- 
lar de Barcelona, i un funcionari administratiu de la 
class~ i categoria. del cirrec que es tracti de proveir, 
designat per l'Associació Instructiva d'obrers i Empleats 
d<: l'Ajuntament, dintre del termini de vuit dies, a comp- 
tar des de l'oportuna notificació que li sera tramesa; 
passat l'esmentat t,ernlini sense que la .designació sigui 
feta, s'en 
juntamen 

tendra que ha  estat renunciada, i la fara FA- 
t. 

El Tribunal d'oposició per a l'ingrés d'Escri- 
., - Art. 61. 

vents ~'Intervencio, .de que es parla a l'art. 33, estara 
constituit pel President de la Comissió d'Hisenda, o el 
Regidor al qual deiegui; dos Regidors de la mateixa 
Comissió; un Catedratic de 1'Escola de Comere, designat 
pet Claustre ,de la nlateixa Escola ; 1'Interventor munici- 
pal, o el Cap r?'una. Oficina d'Intervenció al qual dele- 
gui, i un tuncionari d'Intervenció d'igual categoria a la 
que correspongui la vacant, designa: per 1'Associació Ins- 
tructiva d.'Obrers i Empleats de YAjuntament, dintre del 
termini de vuit dies, a compt,ar des de l'oportuna notifi- 
cació que li ssra tramesa ; passat l'esmentat . termini 
senso que la designació sigui feta, s'entendrk que ha es- 
tat renunciada, i la fara YAjuntament. 
El Tribunal per a proveir !es vncants d'Intervenció que 

no siguin d.'Escrivent, de que es parla a l'art. 33, sera 
e! mateix que s'esrnenta al parhgraf anterior, pero, a 
riiés. s'hi a.fegira un Professor de 1'Escola d7Administra- 
ció Pública de la Generalitat de Cata,lunya, designat pel 
Claustrr de la mateixa Escola. 

Art. 62. El Tribunal d'oposició per .a proveir la placa 



d'Administrador de 1'Escorxador General, i el del torn 
eoposició per a, proveir les $Interventor d'Escorxadors, 
sera el que es determina a l'art. 58. 

Per a l'ingrés a 3.es places de Receptor d'entrada d'Es 
corxadors, el Tribunal d'oposició sera el que s'assenyala 
a l'art. 60, si b~ el President i els dos Regidors hauran 
d'ésser de la Comissió de Proveiments, i la designació 
del funcionari la fara la Unió d'Empleats de 1'Escorxa- 
dOP. 

Art. 63. El Tribunal del torn d'oposició per a proveir 
la placa de Director de primera de Mercat, sera el que 
s'assenyala a l'art. 57, excepte el Catedratic de Dret, i 

de 
?C- 

per a proveir, tambe per torn d'oposició, les vacants . 
Director de segona de Mercat, així com la de Sots-dire 
tor, el Tribunal sera el que es determina a l'art. 58. 

Art. 64. El Tribunal del torn d'oposició per a pr . -  . . . - . . .  . . - . . .... . 'O- 
veir les places wAaministrauor ae  primera I aaammis- 
trador de segona de Cementiris, sera el que es determi- 
na a l'art. 57, excepte el Catedratic de Dret. 

Art. 65. El Tribunal d'oposició per a proveir les 
places de Comissari d1Assist&ncia Social i d'Administra- 

le, 
,ic 

dors d'Assist6ncia Social, Nledico-Municipal i d'Higier 
sera el que s'assenyala a l'art. 57, excepte el Catedrat 
de Dret. 

Art. 60. E3 Tribunal del concurs per a proveir 1 
- .  

es 
places d'Impostos Indirectes i d'Inspecció d'Arbitris, que 
no siguin d'entrada ni de nomenament lliure, les quals 
són esmentades als arts. 19 i. 30, estara constituit pel 
President de !a Comissió d'Hisenda; dos Regidors de la 
mateixa Comissió ; el Secretari de L'Ajuntament, que po- 
drh delegar el Cap del servei administratiu, i un funcio- 
nari de la classe i categoria del carrec que es tracti 
de proveir, designat per YAssociació Instructiva d'obrers 
i Empleats de I'Ajuntament, dintre del termini de vuit 
dies, a comptar des de l'oportuna notificació que li sera 
tramesa; passat l'esmentat termini sense que es faci la 
designació, s'entendra que ha estat renunciada, i la fark 
1'Ajuntament. 

Art. 67. El Tribunal d'oposició per a proveir les pla- 
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de IDemograf cYmtadistica., sera el que s'assenyala 
'art. 60. 

ut. 68. El Tribunal per a la provisió de places de 
icionaris tecnics o facultatius sera constituit pel Pre- 
$nt de la Comissió a la qual correspongui la placa que 
gui proveir, o el Regidor al qual delegui; dos Regi- 
,S de la mateixa Comissió: el Secretari de 1'Ajunta- 
nt, que podra delegar el Cap de la Secció; el fun- 
nari que exerceisi el carrec superior del servei al qual 
tanyi la vacant; un Catedratic de l'espjecia.litat, i un 
icionari tecnic o facultatiu de la mateixa especialitat, 
ignat per 1'Associació Instructiva d'Obrers i Empleats 
YAjuntament, dintre el termini de vuit dies, a comp- 
des de l'oportuna notificació que li sera feta; passat 

mentat termini sense que realitzi la designació, s'en- 
dra que ha estat renunciada, i la fara YAjuntament. 
iuan es tracti de proveir una placa que pel seu 
acter d'única no permeti designar, per a formar part 
Tribunal, un funcionari de la mateixa classe i cate- 

ia, es nomenara un funcionari similar o un Profes- 
de I.'especialitat. de reconegut prestigi, ali6 al Cos 

npleats. 
E! Tribunal d'oposició per a proveir vacants de facul- 
ius de les especiaiitats mediques, farmaceutiques i ve- 
.nhries, quan les dites vacants no corresponguin al 
n d.'ascens, estar& format com s'indica a la setena de 
disposicions finals.) 

st .  69. El Tribunal del concurs per a la provisió 
ia placa de Cap de na.u de l'Escorxador, que s'esmen- 
a l'art. 51. sera format  el President de la Comissió 
Proveiinents, o el ~ e ~ i d 6 r  al qual delegui; dos Regi- 
S de la mateixa Comissió; el Secretari de YAjunta- 
nt, que podra delegar al Cap del Servei administra- 
; el Director del Cos de Veterinaria, i un funcionari 
la classe i categoria del e&rrec que es tracti de pro- 
', designat per la Unió d'Empleats de l'Escorxador, 
tre del termini de vuit dies, a comptar des de l'o- 
tuna notificació que li sera feta; passat I'esmentat 



termini sense que s'efectui la designació, s'entendra que 
ha estat renuncia'da- i la fara 1'Ajuntament. 

Art. 70. El Tribunal per a l'examen establert en l'ar- 
ticle 46 per a proveir totes les altres places del personal 
subaltern, sera format pel President de la Comissió res- 
pectiva; un Regidor de la mateixa ~Comissió, i el ,Cap 
del servei al qual correspongui la vacant ; i s'exigira als 
aspirants els coneixements que correspongui al treball per 
al qual sigui destinats, de conPomital arnb el que es 
disposa a l'esmentat art. 46. 

Art. 71. Gada tribunal redactara, el programa de les 
oposicions respectives, i es publicara, amb la convoca- 
toria, al Butlleti Oficial de la Generalitat de Catalunga, 
amb dos mesos d'anticipació per als empleats adminis- 
tratius, i amb tres mesos, per als facultatius o tecnics. 
amb expressió de i'haver anual assignat al carrec que 
tracti de proveir-se, de les condicions que els aspirants 
caldrA que reuneixin i de la composició del Tribunal. 

-En tractar-se .de la provisió d'una placa mitjancant 
oposició o concurs lliures, si el Reglament especial del 
Ram de la vacant no ,determina la forma de la convo- 
catoria. el Tribunal redactara les Bases, que seran pu- 
blicadeq amb 18 convocatoria, a.1 Butileti Oficial de ln 
Generalitat de Catatunya; es fixara el termini de pre- 
sentació ,d'instancies que s'acardi, tenint-se, pero, en 
compte el que disposa el primer parkgraf del present 
article, s'expxessara e? sou corresponent a la placa i 
la composició del Tribunal. 

-!De les convocatories se n'inserira una gasetilla a 
Ia premsa diaria local, indicant el Bu2lleLi Oficial de la 
( 

1 
2eneralitat de CataZ?¿n~ln en que apareguin inscrites 
es Bases. 

-Per a la provisió de les places $Oficial tercer, el 
rrihiinnl inrlniiri fnrcnonm~nt an ni mr-nnrnmn A,--- --------- -V^y-YLI.IIII..U G I L  bI -" I"~ba l l lCI  U upu- 

sició, entre les altres inateries que li semblin o~ortunes, 
2t nocions de legisiació en general, i especialment-de Dri 

administratiu i municipal. 
- Els opositors a places d'Escrivent caldrA que sigui 

fnrprron.npnt antmoorrc 7 ir -  ---. 4-1 - 7 - - - - -  
n 

.V-TVYLVIIIV~IV U V Y I I L C ~ ~ ~ =  Y UII GACLULI,  pcl Liai q u e  uemvs- 
trin llur aptitud en mecanografia. 

Art. 72. Dintre de: termini que en la convocatoria es 
xi, caldra que els interessats soBicitin, en forma legal, 
ur admissió als exercieis o concurs, acreditant documen- 
ilment que reuneixen les condicions necessaries. 
- Els opositors o els concursants, per prendre part a 

?s oposicions o al concurs, satisfaran els corresponents 
rets d'examen, que no podran ésser fixats en quantitat 
uperior a 25 pessetes per cada sol.licitant, i s'abonaran 
:S corresponents dietes a tots els NIembres .del Tribunal. 
-La conmdició de Lletrat, Metge, Enginyer, Arquitecte, 

'eterinari. etc., en ayziells que sigui exigida, caldra que 
'acrediti, en presentar 13 instancia, ainb el títol o cer- 
ificació d'estudis equivaient. En cas de fiomenament, 
bans de la presa de possessió caldrh que l'interessat 
ustifiqui. que li ha estar, expedit el títol o que ha. mtisfet 
1s drets corresponents per a la seva obtenció, de con- 
ormitat amb les condicions que estableixi la legislació 
igent. 
En cas que es perineti el pagament del tito1 per parts, 

i en el termini de l'ajornament no justifica l'interessat 
iaver fet el pagameni; total. perdra tots els drets de 
uncionari iniunicipa,l, i quedara el nomenament sense 
fecte. 
-S'admetrzn, ult,ra aixo, tots els documents que els 

nteressuts p,resentin, relatius a titols professionals, me- 
,its co~ltrets o serveis prestats; entenent-se, pero, que 
~quests iíierits i serveis solarnent tindran valor per a 
iecidir, en. igualtat de eircurnst8ncies, el resultat de l'e- 
~ercici. 

Art. 73. Acabat el teimini assenyalat en la convoca- 
,aria. es faran els exercicis en el lloc i eri els dies i ho- 
.es que el Tribunal hagi clisposat, i s'aidmetran solament 
lis aspirants que hagiri acieditat reunir les condicions 
:xigides en la convocalfria. 

Art. 74. Eis exercicis, tant d'examen com d'oposició, 
ieran p.iiblics. 

Art. 75. El Tribunal determinara, en la convocatb- 
ria, tot cl que faci relació a la forma dels exercicis i que 
no estigui previst en el present Reglament; en cap cas, 



pero, podra privar-se als opositors de valer-se de 
tos legals i obres científiques que creguin necessa: 
als exercicis pritctics. 

Art. 76. En els casos dubtosos, el Tribunal podri 
dar, entre els aspirants que cregui que es trok 
aquelles circiimstitncies, la practica de nous ex 
analegs als que iigurin en la convocattrria. 

Art. 77. Fets els exercicis, qualsevulla que sigi 
classe, el Tribunal, en votació secreta, procedira 
provacio o desaprovació dels que hagin fet els aspi 
de seguida, i en una altra votació secreta, class 
per ordre de merits els opositors aprovats i donar& 
te del resultat al Consistori, el qual estara obligat 
menar el que ocupi el primer Iloc, en cas de tra 
d'una sola vacant, o els que ocupin els preferenti 
en nombre igud al de vacants. 

Art. 78. El dictamen dels Tribunals ccnsors 
oposicions o concursos per a la provisió de pla 
concretara a l'exclusiva proposta, per tal d 'om~lir  
cant o vacants a les quals es refereixi la convbcat 
s'hi fara constar un extracte de serveis, treballs i 
dels concursants o opositors. 

Art. 79. En els concursos, la proposta sera raor 
s'hi expressaran els merits de cadascun dels aspir: 

Art. 80. Acordat el nomenament d'un empleat, 
cretaria, per mitja de !'Oficina encarregada de 
tar els afers de  personal, li expedira la creder 
obrira I'expedient personal opqtú,  al qual caldrit a 
pr&viament, per l'interessat, fier tal de poder p 
possessi6 del seu carrec, la certificació de naixer 
relativa a la seva situació militar, si el nomenat é: 
i els documents que acreditin que reuneix les con< 
exigides en la legislació general i en aquest Regl: 
per a exercir el chrrec 

També I'esmentada Oficina encarregada de tr, 
els afers de personal comunicara el nomenamen 
presa de possessió a I'Interventor, per tal que 
havers en nbmina al nornenat, i en la dita comm 
el Secretari caldrk que ineludiblement faci consta 

eii ambdues coses, s'han complert tots els corresponents 
preceptes d'aquest Reglament, requisit sense el qual 
I'Interventor municipal no podrh abonar els dits havers, 
tret del cas en el aual hi hagi exprés acord de 1'Ajun- 
tament adoptat en proclamar la vacant i determinar la 
forma de la seva provisió, o bé en efectuar el nomena- 
ment, casos en els quals quedara YInterventor rellevat 1 de tal obligacij 

-El Cap de la dependencia on sigui destinat el no- 
, inenat haurk de comunicar, a 1'Oficir.a encarregada de 

tramitar els afers de personal, el dia que aquest co- 
I menci a, prestar servei, i aquesta Oficina, oportunament, 
/ ho comunicara a l'rnterventor, als efectes de l'abona- 

ment d'havers. 
- Si haguessin precedit al nomenament exercicis $0- 

posició o concurs, es d.esglossitran de l'oportú expedient 
PIS documents que l'interessat tingui presentats, els quals 
seran units al -seu expedient personal, ja originalment, 
o tambd iJer cbpia compulsada pel Gap del Negociat. 

Caldra que en l'expedient consti, ultra aixo, totes les 
notes favorable; o desfavorables. ascensos i tot el que 

, constitueixi la fulla de serveis de l'empleat. 
Art. 81. La possessió dels carrecs de tota mena, sera 

concedida pel Secretari de 1'Ajuntament. 
Art. 82. El termini per a prendre possessió els em- 

pleats d'entrada, no podrh excedir de trenta dies, comp- 
tats des de la data en que els sigui nofificat llur no- 
menament, Passat nquest termini sense que l'interessat 
s'hagj possessionat del carrec, caducara el seu dret. L'Al- 
aaldia podra comedir, si es demana dintre el termini opor- 
tú, una prorroga per causa de malaltia justificada. 

Art. 83. Els ernpleats de nou nomenament comen<;a- 
ran a percebre llurs havers i a,dquiriran antiguitat per 
a tots els efectes que aquesta produeixi, des del dia, in- 
clús, en que comencin a prestar servei. 

Art. 84. Els ascendits comentaran a percebre els ha- 
vers corresponents al nou carrec i a adquirir-hi anti- 
guitat, des d e  la data en que sigui acordat i'ascens. 



Art. 8'i. wlu cliipram i;alura que  presuri servei els 
dies i hores que fixi el Secretari, d'acord amb YAlcalde, 
conforme siguin les diferents conveniencies de cadascun 
dels serveis, segons l'índole respectiva; i hauran d'as- 
sistii puntualment a exercir llurs funcions i romandre 
en llurs llocs, dels quals no podrsn absentar-se sense el 
consentiment del. respectiu Cap. 

-Per a prestar servei en departament o altre lloc dis- 
tint pel que foren nomenats, caldrh atendre's al que dis- 
posa l'art. 85, a excepció que es tracti .@un servei de 
caracter urgent i indiferible, en el qual cas 1'Alcaldia 
estar& facultada per ordenar el trasllat. 

-Signaran les llibretes o llistes d'assistkncia, en les 
que figuraran e:s noms de tots els adscrits en el Nego- 
ciat o Oficina, les quals llibretes o llistes seran retirades 
de les respectives dependencies pels empleats subalterns 
encarregats del servei, un quart d'hora després de la fi- 
xada com a hora d'entrada. 

L'Oficina encarregada de tramitar els afers de perso- 
nal comunicarh. a la Intervenció, en acabar el mes, les 
faltes d'assistencia comeses pels empleats, que no ha- 
guessin estat justificades pel respectiu Cap de la De- 
pendencia. sota la seva responsabilitat, els quals Caps 
hauran de tenir en compte el que esta pxevist en el 
segon apartat del oresent article. 

-La Intervenció descornptarh. de la nbmina de l'em- 
pleat tants dirs d'haver com faltes d'assistencia hagin 
cstat comeses. 
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. iiiconipumenL aei que es disposa en aquest article 
ara que la inassistencia sigui considerada com a 
incorrent el funcionari en la sanció de l'art. 131. 

89. La falta d'assistencia de l'empleat, per ma- 
no podra excedir d'un any, durant el qual perce- 

1 sou que li correspongui. 
jat aquest termini,. si l'interessat no té dret a ju- 
j - ja que si n'hi té haura de fer-se efectiva-, que- 
?n situaci6 d.'excedencia, que sera considerada forco- 
ament als efectes de l'art. 148; i la Intervenció, d'a- 
ainb I'Oficina encarregada de tramitar els afers 
rsonaJ, que haura de sotmetre a I'Alcaldia la for- 
ia ordre de com-pliment sense ulteriors acords, el 
i. de baixa de la nomina; pero I'esmentada Ofi- 
haura d'avisar-lo amb quinze dies d'anticipació 
que acabi l'any de malaltia. 
90. Tot empleat tiadra dret a gaudir, per afers 

, de Ilicencia amb sou, pel terme maxirn de trenta 
intre de cada any; no és indispensable que els tren- 
; esmentats siguin gaudits &un sol cop, pero és con- 
precisa que el nombre total de dies de Ilicencia 
'any no passi de trenta. 
untament podra, no obst 
mini de tres mesos, iml;.u.Lws~u.Gi39 iJG11i3C: C15 

3.rrers, que podran ésser seguits o alternats. 
;adra gaudir de Ilickncia per més de vuit dies, I'em- 
que porti menys de sis mesos al servei de 1'Ajun- 
t ;  ni gaudir-ne mBs de quinze, el que no faci quan 
un any que sigui empleat municipal. 
91. Es considerara caducada de dret la llicencia, 

L'empleat s'absenti o deixi de prestar servei sense 
avís per escrit, o amb presentació personal, a 1'0- 
encarrega,da de tramitar el permís, de la data en 
1 comen-a a fer-ne ús; i en tal cas, li seran com- 
S com inexcusables, per a tots els efectes, les faltes 
tencia en que incorri. 
92. No podran gaudir de Ilicencia per més de 

ies els empleats que hagin sofert suspensió d'em- 



pleu i sou, fins haver passat un any, a comptar de la 
data en que els fou imposat el correctiu. 

Art. 93. La llicencia d'un dia es concedirh pel Cap 
de Negociat o Dependencia; les de fins a tres dies, pei 
Cap de Secció; fins a vuit dies, pel Secretari; les de 
vuit a quinze dies, per YAlcalde, les de mes de quinze 
dies, també per YAlcalde, per be que aquestes últimes 
caldra que primer les acordi la Comissió de Governació, 
mitjapant els informes que es diran al penúlt~m apartat 
de l'article següent. 

Art. 94. Les Ilicencies seran concedides sota la res- 
ponsabilitat del Cap que les autoritzi; d'un dia, verbal- 
ment, i les de més d'aquest espai de temps, per escrit: 
pero en el termini d'un mes no podra concedir-se més 
d'una autorització de tres dies o de tres autoritzacions 
d'un di9 i pnrrirri a n i i ~ 4 . w  ií1t.imw no oodran esser con- 

es. 
nfracció de i'exposat es considerara com a f: 
iencia als efectes de I'art. 87. . . - - .  .. . . .  . 2 ... n.. 

secutiv 
La i tlta 

d'assisl 
-En tots els altres casos, caiara que ni nagi iniorme 

previ del Cap de Negociat, Dependencia o Servei al qual 
sigui adscrit el soaicitant, visat pel President de la Co- 
missió respectiva, i en el qual es faci constar que el 
funcionari, per la seva conducta, s'ha fet mereixedor de 
tal benefici; que durant la seva alssencia restara degu- 
dament substituit en les seves funcions i que no exce- 
deix de la quarta part el nombre d'empleats adscrits a 
la respectiva Dependencia que fan ús de llicencia. 
- Quan el sollicitant sigui un cap de Secció, informa- 

ra el Secretari, d'acord amb el President de la Comissió 
respectiva. 

Art. 95. Totes les llic&ncies, excepte les d'un dia, cal- 
dr% que siguin despatxad- per I'Oficina encarregada de 
tramitar els afers de persona' 

Art. 96. L'Alcaldia i la Se spectius 
casos, podran donar per acab i. Ilicen- 
cies, malgrat que no n'hagi passat el termini, notificant- 
ho als interessats amb tres dies d'antelació, encara que es 
tindr% en compte la impossibilitat de compareixenca per 
malaltia, per distkncia o per altra causa justificada. 

1. 
cretaria, en els re 
ades tota mena dc . - .  . .  
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Art. 97. Durant les hores de servei, els empleats no 
PQ dedicaran a treballs estranys a l'exercici de llurs fun- 

is, ni podran absentar-se del lloc sense consentiment 
Cap respectiu, tenint-se en compte el que disposa 
:. 100. 
rt. 98. En cap cas els empleats municipals no po- 
-I intervenir con1 3 mandataris, ni en concepte de 
mena analeg, en afers en els quals calgui interve- 

o resoldre les Comissions municil~als o YAjuntament, 
acceptar donatius ni recompenses per insignificants 
siguin. 

rt. 99. Els subalterns guardaran envers llurs supe- . 
S el respecte degut i els prestaran i'obedikncia im- N l 

,cindible per al  manteniment de la disciplina ; pero, " 
llur part, els superiors guardaran als subalterns la 

;ideració necessaria per tal que, regnant a l'oficina 
najor harmonia, puguin complir llur comesa. 
rt. 100. Queda encomanat al Cap de Secció, Ne- 
at, Dependencia o Servei vetllar pel compliment del 
disposa aquest capítol, sota 1hr  responsabilitat, i 

ran de donar compte al Secretari de les trans~res- 
s que notin. 
auran de cursar, si cal, la comunic: 
tal que siguin aplicades les sancions 

x ió  corresponent 
que es preveuen 

7 7 ,  . .  spartat tercer de l'art. 129 per infrati~~uiib ae larti- 
97 1 de I'apartat primer de l'art. 87. 
-t. 101. Pintre del primer mes de cada exercici eco- 
iic, els Caps de Secció presentaran al Secretari de 
untament una Memoria explicativa dels treballs rea- 
.ts per la Secció respectiva durant I'any economic 
,rior. A l'esmentada Memoria constaran, amb la de- 



1 
empleu sinó per una de les causes de destitució que 
s'expressen a I'art. 137 d'aquest Reglament, provades en l 

I 
expedient, que es tramitara d'acord amb el que disposa 1 

el -tit. v,. cap ler. 
Art. 104. Els havers a que tindrkn dret els empleats 

municipals. previanient determinats en anunciar-se la 
provisió Cuna placa, no podran ésser objecte ,d'augments 
ni disminucions parcials, els quals caldrh que siguin es- 

1 tesos per igual tots els funcionaris de la mateixa ca- 
tegoria; queda& en aquest paiticular, limitada la facul- 
tat ( lue la Llei concedeixi als Ajuntaments. 



AUGMENTS GRADUALS  " 

Art. 105. Tenen drets a l'augment gradual tc 
pleats municipals, no jornalers, nomenats per acord 
consistoriai. 

S'entén per jorna.lers els que, de conformitat amb el 
pressupost municipa,l, perceben llurs estipendis en con- 
cepte de jornal .ent de 
1'Ajuntament. 

El dret a la. 

I o setmanal, i no tinguin noinenam 

percepció ,de l'augnient gradual no 
:as, efectes retroactius. 

+, ,,,n,,,ln , n i r h  fo V O ~ ,  
tenir, en cap ( 

Art. 106. Els ituauicririu grauuouiu ,,,erkncia 
i'article anterior, seran a raó de la sisena part de i'ha- 
ver major anual percebut durant dos anys, per cada 
quiquenni de bons serveis, pec als funcionaris ingressats 
abans del dia 2 de juny del 1891, i de la vuitena part, 
per als ingressats des d'aquesta data, sempre que abans 
de la vigencia d'aquest Reglament els hagués estat ator- 
gat aquel1 benefici per acord del Consistori. S'entén per 
haver anual el total de tota quantitat asignada en Pres- 
supost al funcionari, distribuida regularment i normal- 
ment en dotzenes parts snensuals, sempre que aquesta 
distribució no procedeixi d'una assignació global sense 
detenninació de ckrrecs. No es permetra que s'acumuli 
a i'haver l'augment gradual anterior, per tal de regular 
el nou. 

També seran a raó de la vuiter 011- 

dicions establertes a l'apartat anterior, per als iuncio- 
naris dels Gmps administratiu i facultatiu i tecnic in- 
gressats al servei de I'Ajuntament després del 27 de 
maig del 1915, pero sense efecte retroactiu a la vigencia 
d'aquest Reglament. 

Els augments graduals per als empleats del Grup su- 
baltern, ingressats a l  servei de l'bjuntarnent per acord 

* Vegeu la quarta de les disposicions finals. 
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istorial després del 27 de maig del 1915, seran a raó 
a desena part del major haver anual percebut du- 
dos anys per cada quinquenni de bons serveis, en- 
que també amb la limitació de retroactivitat a la 

ncia d'aquest Reglament i totes les altres condicions 
s'estableixen en els apartats anteriors. 
t. 107. En cap cas, l'import global dels respectius 
nents graduals no podra excedir del 50 per 100 del 
del funcionari. 
t. 108. En ascendir un funcionari, perdra els aug- 
ts graduals que vingui gaudint, si, sumats al sou an- 
resulta un total menor c igual al sou assignat al 
carrec. Si aquella suma resultés major, percebrk 

és fins a complir els cinc nnys reglamentaris per a 
ercepció de i'augment gradual corresponent al nou 
?c. No obstant, I'empleat que porti més de vint anys 
irvei en el mateix carrec o categoria sense cap nota 
worable en el seu expedient personal, en ascendir, 
:rvar& íntegrament els augments graduals dels quals 
ia, que s'aniran substltuint nels del noii ahrrec. slp 
era qc 
perdr 

r, i a: 
t. 109. 
es compusaran, per a la concessió de I'augrnent gra- 
en el cac que l'empleat obtingui efectivitat en el 

mix empleu. 
t. 110. El tipus fixat a l'art. 106 sera subjecte a re- 
16 en atorgar el darrer augment gradual que proce- 
en els casos en que calgui, per tal de no traspas- 

?1 limit del 50 per 100 assenyalat a l'art. 107. 
L. 111. Li'Alcaldia, d'ofici, i previ iriforme de la Se- 
ria, fari., en cada cas, la declaració de si corres- 
a no i'augment gradual; pero la Secretaria, en eme- 
'informe 

L- --- ----- - - - - - - , - - 
le, m correspondre-li el primer augment gra- 
!a el primer que venia percebent del carrec an- 
ixí successivament. 

Els serveis prestats interinament en un em- 
. . 

, foreosameni caldrk que tingui en compte 
Ien els arts. 135 i 136. La determinació que 
ldia sera executiva. 



J u b i l a c i o n s  

dels quals es fixa, als seixanta-dos anys. Als fur 
pertanyents a aquestes tres- últimes esmentades 
i con1 a compensació dels drets que tenien aba! 
vigencia d'aquest Reglament, se'ls abonara cinc 
corr7ni no,. n r i n + a r m i n n r  1.7 rr..nn+io A- Il.... 

que el Yuncionari porti almenys vint+lcinc a 
servei. 

-No obstant, podran ésser jubilats tots els fur 
que, sense haver complert i'edat reglamentaria 
vint anys de servei, si justifiquen trobar-se in 
litats de continuar exercint el 'chrrec per causa 
laltia. 

-El personal de brigada que per a i'exercici 
n1ai.e~ hs ,.la n,ncrnir nla r i n n n i v o m a n t n  r lnl  rnn--A+ 

Art. 112. Es fixa a setanta anys i'edat regl 
per a la jubilació forcosa dels funcionaris con ,-. ._ . 

els Grups primer, segon i tercer, a excepció dels Guar- 
ciies urbans, Agutzils i Recaptadors, la jubilació for~osa 

icionaris 
classes, 

1s de la 
anys de 

u-r ai u r ; u = r r i u u a r  la, yuaiuua UG ALU p c ~ ~ ~ ~ Ó  en ju- 
bilar-se'ls amb caracter forcós per edat. 

També es fixa a seixanta-dos anys i'edat per la jubi- 
lació voluntaria, per bé que per aquesta última caldra 

nys de 

icionaris 
, portin 
np.ossibi- 
de ma- 

YVIIbIACIIIbIIUU I C L ~ ~ G L ~ U  ofici, 
segons els acords consistorials de 25 de marc i de 25 de 
maig del 1932, del qual personal es f a  esment en el segon 
paragraf de l'art. 46, quan no sigui eventual, sera ju- 
bilat forcosament en complir els seixanta-set anys d'edat. 

La resta del personal governatiu denominat ((de Bri- 
gades)), quan no sigui eventual, també sera jubilat for- 
cosarnent en complir els seixanta-set anys d'edat, sem- 

a i'acord de jubilació, la conformitat de la 
correspongui la placa, en el cas que aquesta 

:urés a la plantilla d'amortització. 
n també a aquestes jubilacions del personal 
les condicions previstes a l'art. 113, i es tin- 
pte l'apartat f de l'art. 114. 
cbmput de temps, - i únicament -. quan , es , tracti 

pre quo la placa quedi amortitzada, i, per tant, haura - 
. 

de precedir, 
Comissió on 
placa no fif 

S'aplicara: 
de brigades 
dra en com 

-Per al 
de jubilacions Sorcoses per edat, I'any comencaz ae pres- 
tació de servei es considerara com any acabat. 

Art. 113. En complir setanta anys d'edat un Suncio- 
~iari dels compresos als Grups primer, segon i tercer 
dels arts. 2n. i 3r. d'aquest Reglament, o seixanta-dos si 
es tracta de Guardia urba, Agutzil o Recaptador, si porta 
jz, vint anys de servei, YOficina de Secretaria encarre- 
gada de tramitar els afers de personal sotmetra auto- 
maticament a l'Alcaldia la corresponent proposta de ju- 
bilació forcosa, que sera tramitada sense ulteriors acords, 
i comunicada a l'interessat i a la Intervenció, als efec- 
tes de la baixa en nomina; baixa que tindra vigencia 
a comptar del primer dia del mes següent al que el 
funcionarj. hagi complert els setanta anys, o els seixan- 
ta-dos, en el seu cas especial. 

-Si algun funcionari, en complir-se els setanta anys 
d'edat, o en complir els seixanta-dos si es tracta de 
Guardia urba, Agutzil o Recaptador, no en portés vint 
de servei, sera juDi1at també; pero aleshores, en lloc 
de calcular-se la jubilació mitjancant el coeficient 0'5, 
corresponent als vint anvs de servei. es Para la eronor- 
ciá deguc 
cient de 
cular el í 

que11 func 

- - 
la entre nquests vint anys, l'esmentat coefi- 
0'5 i els anys que dugui de servei, per a cal- 
:oeficient que correspongui al cas especial d'a- 
:ionari. 

es fara constar la data del naixemeiit de cadascun. 
-Les jubilacions no forgoses per edat hauran d'ésser 

sotmeses a l'aprovació de YAjuntament. 
Art. 114. Les jubilacions es subjectaran a les regles 

segiients : 



1.a El regulador de l'haver passiu que s'adoptara per 
a la jubilació Iorcosa sera l'haver anual que en el mo- 
rnent d'aquesta jubilació percebi l'interessat, o el major 
que hagi percebut durant dos anys, si amb aquesta dar- 
rreríi adopció es beneficia al funcionari; i el regulador 
per a la jubilació voluntaria o per malaltia, ser& el major 
haver percebut durant dos anys. S'entendra per haver, 
en ambdós casos, el definit a l'art. 106 d'aquest Regla- 
ment. 

2.= S'aplicara, per a la determinació de I'esmentat 
haver passiu, la següent escala : 

a? Ais que portin vint anys de servei, la meitat de 
l'haver regulador (0'5). 

b? Als que portin vint-i-cinc anys de serveis, tres cin- 
quens de l'haver regulador (0'6). 

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

d? Als que portin trenta-cinc anys de servei, els qua- 
tre cinquens de l'haver regulador (0'8). 

funcionari que no tingui 
cap nota desfavorable, 5 

(0'9). 

e) Als quaranta o més anys de servei, el regulador 
de l'haver passiu del en el 
seu expedient personal ;era els 
quatre cinquens i mig 

f )  A comptar des de la vigencia aaquem fieglament, 
l'haver passiu mfnim per a tots els empleats munici- 
pals que portin, alinenys, vint anys de servei, sera el 
de 5 pessetes diaries, o siguin 1,825 pessetes anuals. 

g )  Anhlogament al que té legiblat 1'Estat per als seus 
funcionaris, en fer el comput dels anys de servei per 
completar els períodes que resten establerts en els pre- 
cedents apariats, s'abonaran tants anys d'antiguitat com 
en tingueren els estudis de la carrera respectiva en la 
Facultat o Escola especial or. fou cursada per cada in- 
teressat. Aquests abonaments d'antiguitat aer causa de 
posseir un titol oficial, es fara únicÜment quan hagi es- 
tat exigit al filncionari municipal el titol de Pacultat o 

1 
N de YEscola respectiva, segons els casos, per a l'invr' a es en 

el respectiu Cos o per a I'exercici del carrec. 
El funcionari, en procedir-se a la seva jubilació, cal- 

dra que presenti un testimoni oficial del nombre d'anys 
que comprenia la seva carrera segons el pla escolar 
que aleshores existia, Der tal de saber auants se n'hi 
ha cl'abor 
h) Per 

que ident 
o la Inte 
bre'ls; si aeieguen en sercera persona, u m a  eis poaers 
que són de consuetud en semblants casos. caldra que 
apoi rtin cada mes la fe de vida. 

P e n s i o n s ,  s o c o r s o s  i p a g u e s  
d e  g r a c i a  

~menament consistorial, tindran dret, mitjancant 
ndicions i limitacions que s'expressen, als següents 
cis : 
Una pensib 
Un socors, per una sola vegada. 

Alk. L L J .  curwcuira ra paga  uei nies eri que mor1 
l'empleat municipal, i la pensió o socors corresponents, 
ei? els casos que a continuació es relacionen: 

Ir. La vídua i fills, i, en el seu cas especial, les ger- 
manes dels funcionaris munici~als. adhuc els subalterns. 
de nc 
les co 
benefii 

a) 
b) 
Es compren sota la denominacio de funcionaris, no so- 

lament els que en morir es trobin en servei actiu, sinó 
també els jubilats i excedents, als quals es computara, 
com a anvs de servei. únicament 1-1s ant~riors a Iliir i i i -  

bilació ( 

2.8 L: 
portés, r 
cial, tar 
quarta 1 

Si els ..,.,.. ,- .,u- ,L.A.,,uu.A. , ., ,, 
la pensió sera equivalent a la tercera part de I'haver 
regulador.* 

Aquestes pensions seran incompatibles amb qualsevulla 

* Vcgeu la vuitena de les disposicions finals. 

. -. . . - . - - - - - - -- .J - 
) éxced8ncia. 
3 pensió a la vidua i fills d'un funcionari que 
?n morir, vint anys de servei, en el seu cas espe- 
nbé a la germana del dit funcionan, ser& la 
~ a r t  de i'haver regulador. 
nnvc AP c ~ n r ~ i  o v r i h ~ c c i n  0 h n n C o  l n  ri.-nn+;n A- 
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altra, procedent, per qualsevol concepte, de l'Estat, Re 
l Provincia o altre Municipi, quan la. suma de totes el 

inclosa la que li corresponmi aer aauest Aiuntami 
l passi de 5.000 pessetes anu: 
l 

3.1- Tindran dret a tals 
N a) La vídua del funcioi iip 
I separada en ocórrer la mors i serripre que el lrrabri: 

ni ~ ' ~ S P I I P C  v~rifimt, n . l m n i  I ~ P  cnmnlir el funcionari 
;er 

- - 
21s. 
pensiqns.* 

nari del qual no n'esi 
..L ' _iiriiiiiii -1 --A 

,',. - - *  ID"LIY .--- -- --...L...- .- -..----.- ~ 

seixanta anys d'edat, després de comencada la vi@ 
d'a.quest Reglament. 

óI) La, germa.na soltera del funcionari que morí 
ter i sense fills, i que hagués viscut constantment 
ell, sempre que en ocórrer !a mort de l'empleat la  
germana sigui brfena o bé tingui pares sexagenai 

Comencaran a percebre aquesta pensió al mes se 
d'aquell en el qual s'esdevingues la mort ,de l'emplea 
continuaran cobrant mentre no contreguin matrimo 

C) Els fills, barons o femelles, solters, menors de 
i-tres anys, i les filles vídues, també menors de l'esn 
da edat, que no posseeixin béns de fortuna, les 
vídues, per tant, caldrh que justifiquin llur po 
Quedaran, pero, exclosos del dret a la percepció < 
benefici, els que haguessin nascut després de comp: 
seixantn-un anys d'edat el funcionari causant, si s 
funcionari, comencada la vigencia d'aquest Regla 
hagués contret ma-trimoni després de complir-ne sei: 
Aquesta condició s'haura de justificar. 

Comencaran també a percebre a,questa pensió a 
següent d'aquell en el qual ~'esdevingués la moi 
funcionari o funcion&ris, i deixaran de percebre-la 
els fills o les filles, solters, compleixin els vint-i-tres 
d'edat. igualmen'; com les filles vídues amb dret a ( 

le. gensió, segons l'apartat anterior. 
4.t L'exist6ncia de la vídua que percebi pensi 

priva els fills; perb si els tinqués .@un matrim 
rnatrimonis anteriors al funcionari mort, que reu 
les condicions fixades, aquests fills percebran la r 
de la pensió i la vídua l'altra meitat. 

* Vegeii la viiitena de les disposicions finals. 

S 
S 

1 ( 

5s 
€5 
t , 
 ni 
v 

le: 
q' 
br 
Xe 
Lir 
W' 
,m 

1 siguin diversos els fills que hagin de perce- 
litat de la pensió, o la meitat, en el cas pre- 
%rtat anterior, se'ls abonara per parts iguals 

La cessació en la percepció de pensions es 
la manera següent : 

weptora fos la vídua, en cessar el seu dret 
1, passara la totaiitat d'aquesta pensió, i per 
3, als fills del funcionari mort que reuneixin 
)ns establertes. 
-ceptor fos un fill, la seva part augmentarh 
lment entre els seus germans o partícips de 
de la pensió o de la meitat de la mateixa 

ms el que s'ha previst en el cas cinqu6. 
rceptors cessants fossin tots els fills que gau- 
mitja pensió, per existir vídua d'un funcionari 
a l'altra meitat, l'esmentada vídua percebra, 
,res, la pensió total. 

El dret a pensió 6s incompatible amb el 
a ~egada,  perb podra optar-se per aquest 
i l'interessat tingués dret a pensió. 
iteressats fossin diversos, sera indispensable 
n d'acord psr a I'expressada opció. 
Per a la percepció de les pensions, els inte- 

ra que presentin tots els mesos la fe de vida 
iponent oficina de la Intervenció Municipal, 
istar, ultra aixb, llur estat civil. 
iina mensual, la 'Entervenció fark constar la 
6 els interessats, pel compliment de l'edat de 
tnys, caducaran en llur dret a la percepció 
5. 

El socors d'una sola vegada ascendira a 
litat de l'haver regulador quan el funcionari 
-,,3,.;,. ,-le,, .,*T." a,.-- la..*- 2- - - -----  

e Quar 
la tota 
a l'ap: 

o ells. 
rt. 116. 
dar% de 
i la pei 
2 pensiC 
ts igual: 
condicic 
i el per 
~orciona 
,otalitat 
sió, seg< 
r els pei 
1 de la I 
I dret ; 
d'aleshihc 

rt. 117. 
r s  d'u17 
~ r s  quar 
I els ir 
es posi 

rt. 118. 
ats cald 
2 corres 
,ran cor 
la non 

a en qui 
,-i-tres r 
a pensit 
rt. 119. 
ia anua 
i, en n-,,,, U I , L C L ~ ~  U, W L V W ,  a U,, 
alitat, si en porta quinze complerts, i a una anualitat 
itja, si en porta divuit, igualment complerts. 
2 variació d'aquestes proporcions no tindra validesa 
io ho acorden, en votacij nominal, les dues terceres 
ts del Consistori. 



t mort, i sempre que el n 
lans d'haver complert l'em 
lesprés de comencada la v 

:mplir-<e seixanta. Aquesta condició s'haurh 1 

P. 
. 120. L'existencia de la vídua en condicions 
ir el socors, priva de tot dret als fills, tret ( -. . .  . , .  . , .  . 

dels funcionaris causants, caldra descomptar els I: 
des d'excedkncia. 

Als efectes de pensions i socorsos, s'entén per 1 

* Vegeu la vuitena de les disposicions finals. 

Tindran dret a aquest socors.* 
a) La vídua del funcionari que no estigués sepa 

del marit en ocórrer-ne Ir 
moni s'hagués verificat alc 
els seixanta anys d'edat, ( 

cia d'aquest Reglament. 
b) La germana soltera uei I U L I G I U I ~ ~ ~ L ~  qut: I L I U L ~ U  i 

i sense fills, i que hagués viscut constantment aml 
sempre que en ocórrer la mort de l'empleat la dita 
mana sigui orfena o bé tingui pares sexagenaris. 

C) Els fills de funcionari o funcionaria, menorn 
vint-i-tres anys, sempre que, en ocórrer la defunció, 
trobessin en estat de solteria, i les filles vídues, igc 
ment menors de i'esmentada edat, que no posseeixin bi 
de fortuna, les quals vídues, per tant, caldra que just 
quin llur pobresa. Quedaran, pero, exclosos del dret a 
percepció de tal benefici, els que haguessin nascut c! 
prés de complir seixanta-un anys d'edat el funcion 
causant. si aquest funcionari, comencada la vigen 
d'aquest Redament. haaués contret matrimoni desp 
de co de j 
tifica 

Art : pei 
obten lue 
tingues a un masrmoni o mawimonis anceriors ael f 
cionari. Aleshores, si ells reunissin les condicions fixa< 
en el cas anterior, percebran la meitat del sou, i rest: 
per a la vídua I'altra meitat. 

L'existencia de diversos fillq amb dret a la percep 
de la totalitat del socors, o de la meitat del mateix 
cors, segons s'esmenta en el paragraf anterior, implic: 
la divisió del socors o de la meitat, en parts igu: 
entre tots ells. 

Art. 121. En verificar-se els computs dels anys de ser 
iei 

rada 
iatri- , 
pleat 
igen- 

iolter 
3 ell, 
ger- 

culador el maxim percebut pel funcic 
ys, i definit a I'art. 106 d'aquest Re: 
9rt. 123. Zexpedirnt per a a.torgar -- ,------ - -- 
:ors 
.dr& 

COI 
ccep 
lrt. 
1i.t 1 
gra' 

1 )  1 
nen: 
ocó 

)ara( 
>) I 
norz 
! E 
con 
I) E 
tifiq 
!) E 
ntin 
) A 
ser7 

,s daaver complert l'empleat els seixanta anys d'e- 
., comencada ja la vigencia d.'aquest Reglament. 
') La plaga del mes en que hagi mort el funcionari 
Ira abonar-se també a qui justifiqui, en el termini de 

mesos. ésser-ne l'hereu, i, a manca d'aquest hereu, 
a persona en companyia de la qual visqués en el mo- 
nt de la mort, i justifiqui, passat l'esmentat teminf 
: ha e 
iterr 
.rt. 124. Les viaultats o orfandats que, a tenor de la 
slació vigent;, pot concedir 1'Aj 
rir l'empleat en acte del servei, 
3des per la Corporació municipi 
rt.  125. El dret a reclzmar pe .A-.,..-, ,,,,.,,, , ,, 
s de gracia caducar& als sis mesos d'ocórrer la mort 
ca,usant. 

3eqlament per a la 

el mes en que hagi 
.a paga en concepte 

norti mAs de dos 

sera analeg, i s'incoara sempre a instancia de part; 
provar que el sol.l%itant o soNicitants reuneixen 

ndicions exigides en aquest I 
ció d'aquells beneficis. 
123. Es concedira In paga d 

'empleat municipal i una altr 
cia : I 

1 la vídua de l'ernpleat que ,.-.. _ _ .  ... ..__ 
ys de deu anys de servei, amb la condició que, 1 

rrer la mort del funcionari, la conjuge no visqués 
l a  del marit. 
Cn defecte de la vídua, els fills o néts del difunt, 
; de vint-i-tres anys. 
3s fills o néts, majors d'aquesta edat, si vivien 
lpanyia del finat. 
Els pares que visquessin en unió de l'empleat, i 

1 
l 

uin 1hr  pobresa. 
:Is germans, menors de divuit anys, als quals 
.gués l'empleat en vida. 
. la vídua de l'empleat que porti més de dos anys 
rei, el matrimoni . . -. del . qual . s'hagués - verificat des- 

pagat les despeses de l a  darrera malaltia i d 
ament. .-. - . - ... . . . 

untament, en cas de 
seran lliurement re- 

t l .  
ncinnc Qnrnranc i no- 



TiTOL V 

CAPÍTOL 1 

SANCIONS 

Art. 126. Els empleats municipals seran subjecti 
1,- onnninmcl nrTn  nn nrriipct fítnl c9pctShlpi~pn. uariLivriu r,uL rLr w,luruv u.uv u,-s =--. ler 
faltes en que incorrin, sense perjudici, i amb completa 
independencia, de la responsabilitat civil o criminal quc 
per tals faltes puguin contraure. 

Art. 127. Es falta administrativa, per als efectes d'a 
quest títol, tot acte o omissió en que incorri un emplea1 
municipal en I'exercici del seu chrrec, o arnb ocasic 
d ' a n i i ~ 4  cbrrec. uue sigui contrari a les ~rescripcions de -. - - - - - - - - - - - , A 

present Reglament, de tots els altres, generais o espe 
cials, adoptats o que 1'Ajuntament adopti d'ara endavant 
o de 'la legislació administrativa vigent. 

Art. 128. Les sancions que per les faltes refericfes s'im 
posaran als empleats municipals seran : 

Amonestament. 
Descompte d'havers. 
Suspensió d'empleu i sou. 
Destitució. I 

Art. 129. Sera amonestat l'empieat que incorri er 
*,i+o 11,l.. r\ n7.n nn tin.T,,i siccpnvnlar79 rn,.,.@rrií, raiiuai LibU " yuL. ir" " r r l a u i  wu"r*-J-.."-- -Y--v.,"-" 

Ho sera igualment : 
Primer. El que canvii de domicili sense notificar-hc 

a l'oficina correspnn~nt de la Secretaria. dintre del ter 
mini de vuit dies 

Segon. El que i tt ei 
el servei, dintre dc 

Tercer. El que sent 
sense el degut consentiment dels seus superiors, segon 
es preveu a l'art. 97 i primer apartat de l'art. 87. 

ncorri en tres faltes de puntualitE 
21 mateix mes. 
durant les hores d'oficina s'ab .. . - - 

-- - - - - - o - -. - -. . -. . . . - - . - A - ~ ~  ~~ - 

ions que calen. 
'inque. El que en hores d'oficina es dediqui a treballs 
.anys. 
r t .  130. L'amonestament, quan procedeixi, sera im- 
s t  per YAlcaldia i implicara una nota desfavorable 

, . .. .. , . ~7~ 7 ,  ------..- L - L  ! -- 

en aque&s articles es determina. 
rt.  132. Es castigara amb suspensió d'empleu i sou, 
termini d'un a quinze dies : 

rimw T,a. reincid2.nr.i~. en fa.ltes Ilci~s. castigades amb 

Qiiart F.1 n11c 7-10 ~imrdi  envers el d b l i c  les conside- 
rac 
i: 

estt 
A 

pos 
que constara a rexpeaient personal ae  iamonesca~, i es 
tindra present als efectes de l'apartat primer de l'ar- 
ticle 132. 

Art. 131. El descompte d'havers sera imposat alS em- 
pleats que incorrin en les faltes previstes als arts. 87, 88, 
91 i 94 d'aquest Reglament, i en la forma i proporció 
clue 

A 
pel 
P- - - - - - - . - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - . - . - - - - - - .- , - - . - - - u------ - 

amonestament. 
Segon. Les faltes d'assistencia al servei que no pas- 

sin de cinc dies. 
Tercer. Les faltes menys greus de respecte als su- 

perioi 
QU: 

pleat 
autori~zaclo ae  I~AIcaIaia O ae la üecrezaria, aaaes re- 
latives als documents que l'empleat tingui sota la seva 
custodia. 

Cinque. Acceptar obsequis o recompenses de tota me- 
na dels particula,rs que, directament o indirectament, 
tinguin interes en algun dels afers que es tramiten a 
I'Ajuntament, si no són d'importancia tals obsequis o 
recompenses, i si no té ulter 
ceptació. 

Sise. Al Cap o Encarrega~ Icopcburu ocivcr yuG 

deixi passar sis dies sense comunicar al de la. Seccio 
e! fet d'haver-se produit una vacant, així com també quan 
no comuniqui a. I'Alcaldia la inassistencia al servei, per 
iíiés de quinze dies seguits, d'un funcionari a les seyes 
ordres, quan el dit empleat no n'hagi presentat excusa 
ni justificació. 

?S. 
xt .  En cas de facilitar al públic o a altre em- 
que no li correspongui per a la seva tasca, sense 

., . e  . -... ... . . -  s .  . .  

ior transcendencia llur ac- 



Art. 133. La suspensió d'empleu i sou pel termini 
a quinze dies, sera imposada per 1'Alcaldia. 

Art. 134. Es castigara arnb suspensió d'empleu 
pel. termini mkxim de dos mesos, els empleats que 
cideixin en faltes castigades d'acord al que es di 
en l'art. 132; els que incorrin en faltes que, no pc 
aparellada la destitució, revesteixin, perb, evident 
vetat, i els que, tenint notícia que un altre en 
ha incorregut en alguna de les faltes penades aml: 
titució, no ho manifestessin quan fossin preguntat: 
pecte del particular, per 1'Alcalde o el Secretari, o 
i nstrucció del corresponeiit expedient. 

Art. 135. La suspensió d'empleu i sou de vuit ( 

lies implicara, cada vegada, la perdua d'un any 
a percepció de I'augment gradual. 
4 7 .  , . . . L .  ..>..,.._ - - - - A i  

c 
1 

'1'amDe represenzara ia mazeixa pemua, yer a La 
cepció, el fet de cometre quinze dies falta d'assist61 
I'oficina, dintre de l'any. 

Arc. 136. Es castigara arnb la perdua de tres an 

gradual, aleshores se li imposara, per I'esmentada 
una suspensió d'empleu i sou pel termini de 1 

mesos. 
Art. 137. S'imposara la destitució quan l'emple - .  . . .. . e ., 

TiTcera. ~ f c i s  o i c t e s  que el facin desrnereixer d 
cepte públic o que perjudiquin el decbrum de 
tament. 

Quarta. La inassistkncia al servei, per més de 
1̂:-.. ----.IL- l^^ii^-i--^ -i.̂ n^-+^+ --.-.. "- -i 

d'un 

i sou, 
rein- 

sposa 
r tant  

gra- 
ipleat 

des- 
;, res- 
en la 

més 
per a 

,1 per- 
ncia a 

I dret a la percepció de l'augment gradual, la primera re1 
1 cidencia, dintre del període de dos anys, en alguna 

les faltes a que fa referencia l'art. 134. 
Sj el chtig ha d'imposar-se a algun funcionari q 

no tingui reconegut el dret a la percepció de I'augme 
gradual, aleshores se li imposara, per I'esmentada fa1 
una suspensió d'empleu i sou pel termini de quat 
mesos. 

Art. 137. S'imposara la destitució quan l'empleat 
sulti responsable d'alguna de lbs faltes següents : 

Primera. Segona reincidencia o altra ulterior, din 
del periode de dos anys, en alguna de les faltes a q 
fa referencia l'art. 134. 

Segona. Faltes yreus de respecte i insubordinació 
Tercera. Vicis o actes que el facin desrnereixer del cc 

cepte públic o que perjudiquin el decbrum de 1'Aji 
tament. 

Quarta. La inassistkncia al servei, per més de quii 
dies sequits, sense haver-ne presentat excusa ni just 
cació. 

ys dei 
L rein- 
na de 

ri que 
gment 
falta, 

quatre 

:at re- 

dintre 
a que 

.ació. 
el con- 
1'Ajun- 

quinze 
justif i- 

Cinqi 
gui o r 

Sisen 
interme 
jecte sd 
d'efect~ 
de real 

Seter 
o per j 
caiisin 

Vuite 
di cabr 

Nove! 
Art. 

quinze 
sera ir 
de les 
Amb t 
caldia 
culpat 
primer: 
donara 
tiva. 

Art. 
Reglan 
pleu i 
mació 
ment ( 

' nkncia 
pedienf 
pim de 
mular-! 

L'Aji 
cions, 
cregui 
trats - 
instruc 
cordi i 
de trai 

na. Agenciar afers en que calgui que intervin- 
olgui la Corporació municipal. 

Rebse i acceptar, per a el1 o per a persona 
:ai&ria, obsequis, promeses o oferiments arnb l'ob- 
le practicaz un acte relacionat arnb el chrrec; 
lar-lo c-n determinat sentit o perque s'abstingui 
itzar-ne algun al qual vingui obligat. 
la. Incórrer, tant si és sabent-ho com 'per error 
,gnor&ncia inexcusables, en actes o omissions que 

:...7:.* - 79.3 -..- L - ~  . - , perjuuici a ~ n j u n ~ a m e n z  o a cerceres persones. 
na. Defraudar o consentir que un altre defrau- 
. . 

ils del Municipi. 
na. Les constitutives de delicte públic. 
í38. La suspensió d'empleu i sou per més de 

lposada pel Consistori, mitjanqant el vot favorable 
dues terceres parts dels indivi,dus que el formin. 
ot, quan es tracti de suposada falta greu, 1'Al- 
suspendra preventivament d'empleu i sou l'in- 
+ : 7 "  7 :  : 7 .  - r 
111~111i1~ CD L>L~LIUW L e.xpt.~lle~~~,, 1 ~ n i c a ~ a e ,  en ia 

a sessió ordinaria que celebri l'Ajuntament,- en 
compte al Gonsistori, el qual resoldra en defini- 

termina a l'article anterior, ex- 
tat l'interessat, pel termini mi- 
xim de vint dies, abans de for- 

ient, tret les d'amonestament i suspensió d'em- 
sou d'un a quinze dies, sera indispensable la for- 
d'expedient, que s'incoar& per acord de I'Ajunta- 

simplement per Decret de I'Alcaldia, en conso- 
arnb el que es del 
, en que sera escol 
? quinze dies, i ma 
;e les conclusions. 
mtament, en constimir les vomissions i Lielega- 
formara també una llista arnb el nombre que 
convenient de Regidors - arnb preferencia Lle- 
- que hagin, per torn, d'intervenir com a Jutges 
tors en els expedients aidministratius que s'a- 
nstruir, llista que guardara l'oficina encarregada 
nitar els afers de ~ersonal. 



Si l'afer és d'excepcioiial importancia, 1'Alcalc 
dra designar, aintre de l'esmentst torn, una pone1 
tres Regidors que instrueixin l%portÚ expedient. 

El ~ g ~ i d o r  iktructor: o la, ponencia de Regid 
e1 seu cas, ,designar& un ciels funcionaris municip 

Ua po- 
ncia de 

tal que actui de Secretari de l'expedient, el qua' 
dien!; caldrh que qciedi acabat i resolt dintre el 1 
n15,xim de dos mesos, improrrogables, si l'emplt 
pedientat estigués suspes d'empleu i sou. 

L'inculpat serk facultat per designar un defens 
tal que intervingui en tot el que faci referknci 
defensa i per a proposar proves que puguin cor 
a l'esclariment del fet del qual se ilacusi. 

La intervenció del defensor podra limitar-se S 
tructor estima que convé mantenir secret l'expt 
entenent-se, pero, que l'esmentat expedient en c 
no podía mantenir-se secret més de quinze dies, el 
únicament seran prorrogables per acord de l'Ajuni 
pero sernpre l'expedient caldra que quedi acabat 
es preveu en el paragraf quart del present article 

Art. 140. La destitució d'un empleat solament 
éssei imposada per acord de les dues terceres pa 
nombre de Regidors que constitueixen 17Ajuntam 

L'esmentada destitució implica l'expulsió de l'ii 
del Cos d.'Empleats municipals i la perdua de tots el 
drets que tingués adquirits com a tal empleat, trets del 
de viduetat i orfandat que haguessin correspost si r 
causant ja portés vint anys de servei i el seu estat civl 
en el moment de la destitu&ó, fos el de casat o el d 
vidu amb fills. La pensic que pogués correspondre e: 
virtut del que s'acaba de consignar, no comencara a pei 
cebre's per la \rídua o els fills, fins al moment en qu 
es produeixi la mort de l'ex-empleat, i a comptar d 
tal moment, o sigui sense dret a cap mena ,d'acumulaci 
d'endarreriments. La dita pensió es regulara segons e 

al 
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1 expe- 
termini 
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determina, amb les seves condicions i limitacions, 
arts. 115, 116 i 118. 

vorables 
teressat. 
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Art. 1 
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a l'exae 

~ r t :  : 
ris, que 
en cap 
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RECOMPENSES 

Art. 141. Els serveis extraordinaris seran recompen- 
sats per mitja de notes favorables, vots de gracia o gra- 
tificacions, segons llur importancia. 
Art. 142. Podran disposar que s'expedeixin notes fa- 

, que constaran a l'expedient personal de l'in- 
l'Alcaldia, el President de la Comissió respec- 

'Ajuntament, d'ofici. 
43. Els vots de gracia i les gratificacions seran 
es per l'Ajuntan~ent, i caldra que constin també 
kdient personal de l'interessat 
144. Les gratificacions per serveis extraordina- 

es concedeixin per una sola vegada, no podrali 
cas ni per cap concepte excedir a l'import &una 



-----. pGl C I I I ~ . I V ~ L S  l e s .  places a 
Se suprimeixin per variació total a na.rria1 do 

d'ui 
bular 

C M I U ~ ~ ,  pc1 l i l u  1egtt1 O ae  resiaencia, amb e 
compliment del deure com a funcionari, les quals exceden 
cies seran inexcusables i de trhmit obligat, i en aquesi 
cas no sera sbonat sou de cap classe ni gratificació 
pero els interessats seran readmesos immediatament, er 
la mateixa categoria, quan deixin I'esmentat carrec pú. 
blic. No seran baixa a I'escalafó general, i els sera com- 
putable, per als augments de categoría o de sou, el temps 
d1exced6ncia obligada. 

-Seran volunkries les que es demanin pels funcio- 
naris municipals. Aquestes,, solament podran concedir- 
se per un termini de temps que no passi de la meitat 
del que hagués servit el sollicitant, i amb relació a una 
categoria en !a qual portés dos anys d'antiguitat; I'ex- 
cedent no podra reingressar per la seva sola voluntat 
abans d'acabar-se el periode d'excedencia concedida. 

Ser&, pero, potestatiu de YAjuntament, si ho estima 
convenient, anticipar l'acabament de l'esmentat termini, 
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lerir l'excedent per tal que reprengui el servei: i 

requerit no es presentés dintre dels trenta dies 
nts a la data en que signi la notificació personal 
:queriment, perdra tot dret al seu reingrés. 
, 146. Tots els empleats que resultin en situació 
:dents voluntaris i també els forqosos, quan aquests 
~ u i n  segons el segon parkgraf de I'article anterior, 
ran a formar part d'un escalafó especial, arnb dret 
.ent a ocupar, una vegada acabada ]'excedencia, 
rdre d'antiguitat en la mateixa excedencia, les va- 

de llur categoria que ocorrin 
test escalafó d'excedents haurk d'ésser publicat cada 
juntament amb l'escalafó general d'empleats i amb 
iateixes condicions. 
. 147. Quan a un funcionari de l'escalafó d'exce- 

voluntaris i també els forgsos, quan aquests ho 
1 segons el paragraf de l'art. 145, li interessi @1 
rés al servei actiu de l'bjuntament, caldra que ho 
qui a Z'Oficina encarregada de  tramitar els afers 
ersonal, perque aquesta Oficina li avisi, a. l'a- 

que forqosament i previament l'excedent li h a u d  
%t, l'exist&ricia d'una vacant de la seva categoria 
dret a sollicitar-la, la qual placa vacant, si la 

na en forma i temps hkbil després d'avisat per la 
Oficina, haurk d'ésser-li atorgada, excepte que, si- 
tniament, també la demanés un altre funcionari 
ent d'iaual categoria que fos més antic en l'esmen- 
scalaf ó-d'excedhcies. 
,. 14% Els excedents de carkcter for& sempre 
p~eferits, pel que respecta al reingrés, als de carhc- 

,oluntari, dintre d'igual categoria. 
,. 148. Els empleats podran cessar en llurs ckrrecs 
dimissió ; pero aleshores estaran obligats a conti- 
exercint-los fins que la dimissió els sigui acceptada 

eguda forma, sense la qual cosa perdran els havers . . >----.--- c, ,,,,, nn*<,,ñirii An tntpc 21+,.PS 
.. 

ponkbilitats qÜe els pugui correspondre. 
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quest Reglament, es formara, per i'oficina co: 
de la Secció de Governació, I'escalafó del Cos < 
inunicipals que estiguin en actiu servei i el 
estiguin en situació d'excedencia. 

Aquests escalafons seran la llista general 
de tots els empleats que el formin, i es dj 
tants graus com categories administratives exie 
tre els empleats. 

Sera obligatori que continguin: el nom i ci 
I'empleat; la data del seu naixement; la del : 
al servei de l'Ajuntament; la de la seva pres 
sessió en el carrec que exerceixi; el temps 
en la categoria actual, i quant als excedents, 1: 
que comencaren i'excedkncia. 

Els esmentats escalafons seran rectificats E 
cament de cada any econ-hit, i hi seran ir 
les variacions corresponents. CaMrA que es pu 
la Gaseta Mmic ipa l .  

La formació i rectificació anuals seran aprw 
Z'Ajuntament, i contra els acords de la Corpoi 
nicipal cabran els recursos legals. 

Segona. Els empleats de Dipositaria, Interver 
captació, el nomenament dels quals abans E 
gencia d'aquest Reglament hagi estat fet a 
dels Caps dels esmentats servefs, en virtut d. 
cultats que els concedien els anteriors Reglarnei 
pleats i els acords anexos al Pressupost, figu. 
a,partat especial d'aquelles dependencies dintre 
cala% general, i no podran ésser destinats 2 
servel fora d'elles. 

El personal de Dipositaria i Pagaduria que er 
d'arn endava-nt per a tals dependbncies, qued 
jecte a la restricció de la present disposició si 

El personal d'Intervenció no compres en el 
primer d'aquesta segona disposició, i el que es 
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nteivencio', caldra que es derlari la urgencia 
que es tracti i l'acord de I'Ajuntament en- 

imentat servei als Puncionaris que designara, 
e de YInterventor. 
1,- n,,, Tl.+*"C. do co,,,,innq Adminis- 

endavant, haura de tenir caracter fix en la ma- 
Oficina, i perque pugui ésser traslladat o encarre- 
?, encara aue sigui temporalment, d'altres treballs 
; a la 11 
xvei de 
gant l'ei 
inform 
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!es dlHisenda, Foment, Governació i Eixampla, o, 
ur defecte, els Caps Lletrats de Negociat que els 
itueixin, constituiran. sota la presidencia del Se- 
ri de l'Ajuntament, la Junta de Caps Lletrats que 
5 d'informar per escrit en tots els afers en els 
, per precepte legal, sigui requerit el aictamen de 
ts, o que aquest dictamen sigui reclamat per YAlcal- 
Les Comissions municipals o YAjuntament ; l'esmen- 
Junta podra, a Si de complir la seva comesa, in- 

sar de totes les oficines, tant administratives com 
tatives, les dades o informes que cregui precisos. 
ts i cadascun dels Lletrats de l'expressada Junta vin- 
obligats a defensar com a tals, gratuitament, a 1'A- 

tment, si aquest ho reqiiereix, en tots els plets o 
,ions civils, penals, administratius, contencioso-ad- 
stratius o de qualsevulla altra mena en qub aquel1 
actor, coadjuvant o demandat, així com a examinar 

tantejar !es escriptures de poders que afectin a actes 
,eressos del Municipi; amb tal Si, caldra que els 
ntats Lletrats s'inscriguin al Collegi d'Advocats. 
lb tot, YAlcaldia o 1'Ajuntament podran, sempre 
ho estimin convenient, nomenar un o més Advocats 
ies a les Oficines municipals per a tots els fins in- 
;s. 
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.nt desprEs del 27 de maig del 1915 i abans de la vi- 
ia d'aquest Reglament, per haver estat nomenats 
a un ckrrec que amb anterioritat a l'esmentada 
tenia reconegut el dret a la percepció d'augments 

uaIs, o bé per algun chrrec similar creat de nou 
posterioritat a la data referida, se'ls reconeixerk, 



per als efectes de percebre el primer d'aquests augr 
la cinquena part del temps del servei que portin 
tivament prescat com a funcionaris municipals, fi 
nomenament d'entrar en vigor el Reglament prese 

Igual benefici es concedeix als empleats municipal 
ja ho eren abans del 27 de maig del 1915 per cari 
categories que en aquesta data no tenien reconegut e 
a I'esmentada percepció, pero que, posteriorment a la 
repetida, hagin ascendit a carrecs o categories que 
tenien reconegiit aquel1 dret. 

Per aquests últims empleats, el benefici del pt 
de temps comencara a comptar-se a partir de la 
de l'ascens. 

En cap dels dits casos no podra ésser computa1 
temps de servei prestat arnb caracter de temporei 

Cinquena. De conformitat arnb la proposta qi 
Comissió municipal d'Hisenda, en 13 de marC del 
acordh sotmetre al Consistori, i que aquest aprovi 
juntament es reserva la facultat de deixar sense e 
si ho creu convenient, la concessió del dret a per 
augments graduals pel que fa referencia als eml 
que en virtut de la vigencia del present Reglament 
auireixen, si cn el termini de cinc anys, a partir 
dita vigencia, acorda un augment d'havers, aml: 
rkcter general, per als seus empleats. 

Sisena. A les funcionaries que es trobin en est: 
maternitat, ultra un permís anterior al part, en 1 
entrat en el vuite mes de l'emharas, segons certifi 
de metge o llevadora que caldrá que presentin, el 
permís no podran comencar fins que l'hagi acord 
Consistori, i un altre permís de quaranta dies posi 
a i'esmentat part, se'ls concedira, arnb la meitat del 
una liicencia d'un any per a la lactació i cura de 
en el cas que ho sollicitin. 

Setena. De conformitat arnb i'acord consistoria 
dia 12 de maig del 1933, el Tribunal d'oposició a qi 
f a  referencia a l'art. 68 per a proveir places de 1 
de I'Assistencia Medito-Municipal o d'ñigiene que 
menten als arts. 25 i 26, qnan hagin d'ésser proviste 
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irn d'ingrés, el formaran: el President de la Comissió 
la qual correspongui la vacant (que el presidira), o 
Regidor a qui delegui; el Cap de l'especialitat al qual 

we i  pertanyi la placa; un Metge municipal de l'es- 
~lafó respectiu designat per i'Associació Instructiva &O- 
'ers i Empleats de I'Ajuntament; un Catedratic espe- 
alitzat, designat per la Facultat de Medicina, i tres Tec- 
ics, designats, un, per I'Academia de Medicina, i els 
tres dos, per les altres Academies o Entitats mediques, 
s quals es posaran d'acord arnb 1'Academia de Me- 
cina, de manera que Z'Ajuntament s'entendra exclu- 
vament arnb aquesta com a representant de les altres. 
També en formara part arnb veu, pero sense vot, el 
xretari de 1'Ajuntament o el Cap de la Secció al qual 
:legui. 
-Quan les places que s'hagin de proveir també per 
rn d'ingrés siguin de Parmaceutic, les quals igual- 
ent s'esmenten als arts. 25 i 26, el Tribunal d'oposi- 
ó sera el mateix del parhgraf anterior, amb la varia- 
ó que I'Associació Instructiva d'Obrers i Empleats de 
Pjuntament haura de designar un farmaceutic muni- 
pal; el Catedratic especialitzat haura d'ésser designat 
:r la Facultat de Farmacia, i els altres tres Tecnics 
~ldrh que els designi, un, 1'Academia de Medicina, i els 
tres dos, el Col.legi de Farmaceutics i 1'Academia de 
armacia. de Catalunya, respectivament, entenent-se tam- 
5 I'Ajuntament, d'una manera exclusiva i directa, arnb 
4cademia de Medicina. 
-Si les places a proveir pel torn d'ingrés són de Tec- 
~ c s  de Veterinaria. les quals s'esmenten a l'art. 26, el 
ribunal d'oposició sera el mateix del parkgraf anterior, 
hriant-se, pero, en el sentit que i'Associació Instructiva 
Obrers i Empleats de YAjuntament designara un Vete- 
nari, o, en el seu cas, un Auxiliar practic de Veteri- 
iría, i pel que afecta a les especialitats, I'Academia de 
'edicina designara dos Tecnics, i altres dos el Collegi 
? Veterinaria, entenent-se també I'Ajuntament, directa- 
ent i exclusivament, arnb I'Academia de Medicina. 
-En les oposicions a places d'ingres, a les quals pla- 
S, pel seu tecnicisme especial, puguin concórrer indis- 
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tintament Metges, Farmac&utics, Veterinari 
cultatius de funció sanitaria, el Tribunal 
sota identiques normes a les indicades, si 
intervenció als representants de les diversf 
forma que es respecti l'especialitat del COI 
ii, :'Academia de Medicina sera l'encarreg 
er? cornpte l'esmentat caracter especial p 
nosta de representants t6cnics a l'Ajuntal 

Vuitena. Queden sense efecte totes le: 
que haguessm. estat dictades i que s'opof 
prescriu en aquest Reglament, Mhuc les 1 
sions de viduitats i orfandats de data 9 
1903, per bé que el que s'hi disposa respecte 
directes com siibsidiaris, dels funcionaris r 
sera, obstacle pérque els que ho fossin aban 
cia, d'aquest Reglament, segueixin gaudinl 
referencia als arts. 114, 115 i 119, dels ben 
tualment frueixen i que els haguessin est 
per acords municipals anteriors. 

Novena. El pxesent Reglament entrara 
tots els efectes, als trenta dies habils despré~ 

1 aprovat pel Consistori. 

Els acords consistorials del 25 de marc 
maig del 1932, als quals fan referencia els 
són eis següents : 

«Que tot el personal dels serveis munic 
a la Comissib de Foment, desbinat a trel 
geixin els coneixements d'un ofici que sols 
l'aprenentatge d'alguns anys (manyans, Ilai 
ebenistes, fusters, fontaners, conductors 
ierrers, ajustadors, paletes, picapedrers, e 
clarat de plantilla, i, per tant, que totes les 7 

produeixin d.'ara endavant siguin cobertes 
ment consistorial, prevj concurs i examer 
Cia. per a assegurar-se que el proposat és i 
del ram que es tracti de proveir.)) (Acord 

municipals confiats 
a treballs que exi- 

ue sols s'apren previ 
ms, llauners, pintors, 
lctors de mkquines, 
:rs, etc.), sigui decla- 
:S les vacants que es 
obertes per nomena- 
ramen de suficiencia. 
és un bon oficiaí del 
1 del dia 25 de maig.1 




