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TÍTOI, I 

Or ganització 

CLASSIFICA CIÓ DELS EMPLEATS 

Art. 1 . r  Aquest Reglament constitueix 1'Estatut 
legal al qual caldra que se subjectin els funcionaris de 
I'Ajuntament de Barcelona. Regira, pero, com a su- 
pletori per als Cossos que tinguin Reglaments especials, 
en tot el que no hi estigui previst, sempre que llurs 

1 disposicions no siguin incompatibles amb les del present 
S '  Reglament en tot el que pugui constituir un privilegi, en 

el qual cas prevaldran sempre les del Reglament general. 
Art. 2 .n  El Cos dYEmpleats municipals es dividira 

en els següents grups: 
I .r Administratiu. 
2.n Facultatiu i tecnic. 
3 .1  Subaltem. 
Art. 3 . r  Formaran el primer grup: 
Els funcionaris encarregats de l'estudi, tramitació i 

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

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

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

Comprendra el tercer grup: 
Tot el personal de nomenament consistorial que, 

amb caracter permanent, a les ordres directes de 1'Al- 
caldia, de les Comissions o del personal dels Grups ante- 



riors, presti serveis secundaris de Cerimonial, d'hbitris, 
de Vigilancia o Policia urbana, i també els Xofers, 
personal de Bombers, dels Tallas municipals, dels Es- 
corxadors, de Neteja, Cementiris, Transport i dels altres 
gmps de serveis similars, sempre, pero, que llur nome- 
nament hagi estat acordat pel Consistori. 

PERSONAL ADMINISTRA T I  U 

Art. 4.t Ultra els carrecs de Secretari, Interventor 
i Dipositari, el personal de Secretaria, Intervenció i 
Dipositaria es classificara en les categories següents: 

Caps de Secció. 
Caps de Negociat. 
Of icials primers. 
Oficials segons. 
Oficials tercers. 
Taquimecandgrafs. 
Escrivents. 

Art. 5."1 Secretari sera el Cap de tots eís serveis 
i de totes les dependencies municipals. 

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

Es regiran igualment per les esmentades disposi- 
cions legals, el nomenament, funcions i atribucions de 
llInterventor, del Dipositari i del Sots-interventor. 

Art. 6."orrespondra al Cap de Secció dirigir i 
coordinar els Negociats i, especialment, actuar com a 
Secretari de la Comissió; aixecar les actes oportunes; 
signar les ordres del dia per a les sessions de 1'Aju.u- 
tament; rebre de Secretaria les comunicacions, instkcies 
i tots els altres documents relatius a matgries que cor- 
responen a la Secció, i distribuir-los entre els Negociats 
corresponents. 

Art. 7."cumbira al Cap de Negociat la direcció 
immediata dels serveis del Negociat, i de substituir al 

Cap de Secció respectiu en les funcions de Secretari de 
la Comissió que aquest li assigni, qilan la Secció estigui 
afecta a diverses Comissions. 

Art. 8 . q l s  Oficials primers que hi hagi a cada 
Negociat, actuaran sota les ordres immediates del Cap 
respectiu, i tindran cura del despatx dels afers del 
qual es trobin encarregats. 

&t. 9 . b  Els Oficials segons tindran cura de la 
traiíiitació dels expedients, sota la direcció dels Oficials 
primers respectius, i allí on no n'hi hagués, s u p l i b  
llur comesa. 

Art. 10. Els Oficials tercers adscrits als Negociats, 

+ coadjuvaran al servei en la forma que determini el 
funcionari que exerceixi el carrec en Cap. \>U 

Art. 11. Els Taquimecanbgrafs que ingressin en 
aquest carrec després de comencada la vigencia d'aquest 
Reglament, així com els que abans de la dita vigencia 
ho fossin en virtut d'oposicions, tindran la categoria 
d'oficials tercers, i prestaran el servei propi de llur 

I 
comesa, en la forma que disposi el Secretari de 1'Ajun- 
tament, d'acord amb I'Alcaldia. 

Art. 12. Els Escrivents constituiran un sol Cos, que 
la Secretaria distribuir& d'acord amb I'Alcaldia, segons 
ho reclamin les necessitats del servei. Amb tot, per 
als trasllats d'aquests funcionaris, caldra atendre's al 
que disposa el paragraf segon de l'art. 87. 

ESCORXADORS 

&t. I 3. El  personal administratiu d'Escorxadors 
es classificara sota el següent ordre: 

Administrador de 1'Escorxador General. 
Interventors. 
Receptors d'entrada. 



IMPOSTOS IjVDIRECTES, 
INSPECCIÓ D'ARBITRIS I RECAPTACIÓ 

MERCATS 

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

Directors de primera. 
Directors de segona. 
Sots-directors. 

Art. 19. E1 personal d'aquests serveis, ultra les 
categories generals administratives en la forma a que 

d es refereix l'art. 4.t, es dividira en les categories segiients: 

4 

Impostos indirectes 

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

Art. 15. El personal administratiu de Cernentiris 
comprendri les següents classes: 

Administrador de primera. 
Administrador de segona. 

Art. 16. Les funcions, deures i atribucions de l'es- 
mentat personal dlEscorxadors, Mercats i Cementiris 
seran les consignades als Reglaments especials respec- 
tius, pero caldri tenir en compte el que disposa l'art. I . ~  

d'aquest Reglament general, en evitació de privilegis. 

Inspecció d'arbitris 

Encarregat dels Inspectors. 
Ajudants prictics. 
Inspectors d'arbitris. 

ASSISTENCIA SOCIAL I M ~ D I C O - M  UNICIPAL 

Recaptació 
Art. I 7. El personal administratiu d'Assist6ncia 

Social i Medito-Municipal estari constituit pels següents 
cirrecs: 

Comissari. 
Administrador s. 
Ajudants. 
Informadors. 

Recaptadors d'arbitris, d'impostos i altres in- 
gressos. 6c 

Art. zo. Si per variació del Pressupost canviés la 
nomenclatura dels precedents cirrecs d'Escorxadors, 
Mercats, Cementiris, Assistencia Social i Medico-Muni- 
cipal, Higiene, Impostos Indirectes, Inspecció d'Arbitris 
i Recaptació, quan, en produir-se vacants, calgui pro- 

HIGIENE veir-les, s'atendri al que és dispósat per a la provisió 
dels que haguessin estat canviats. 

Art . I 8. El personal administratiu d'Higiene estari 
compost de: 

Administradors. 
Ajudants. 

si-la plantilla dels mateixos chrrecs fos ampliada 
amb altres de nous, per a llur provisió se seguiran 
les regles que siguin acordades per a la de llurs iguals 
o anilegs. 



INSTITUT MUNICIPAL D'ESTADÍSTICA 

Art. 21. Els distints serveis de l'esmentat Institut 
seran comandats per: 

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

calguin i que' són determinats a l'art. 4.t d'aquest 
Reglaineiit, i, a més, els Demdgrafs. 

PERSONAL FACULTATIU I TECNIC 

Art. 2 2 .  El personal del Grup segon es dividira en 
les següents especialitats: 

Serveis tecnics. 
Cultura. 
Assistencia Medico-Municipal. 
Higiene. 

Art. 2 3 .  L'especialitat dels Serveis tecnics $En- 
ginyeria i Arquitectura comprendra les categories se- 
güents: 

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

Les funcions propies de cadascuna d'aquestes cate- 
gories seran determinades en el Reglament especial dels 
esmentats serveis. 

Art. 24. L'especialitat de Cultura sera constituida 
pels carrecs següents. 

Director de llArxiu Historie. 
Director dels Museus d'Art. 
Director de la Col.lecció Zoolbgica. 
Col.laboradors d'Ensenyaments diversos. 



personal seran les consignades en el Reglament especial 
d'Assistencia Medico-Municipal, pero caldra tenir en 
compte el que disposa l'art. I . ~  d'aquest Reglament 
general, en evitació de privilegis. 

Art. 26. L'especialitat $Higiene comprendra 1'Ins- 
titut Municipal $Higiene, 1'Hospital Municipal Marítim, 
Laboratoris Municipals i el Cos de Veterinaria, el per- 
sonal dels quals estara constituit per les següents ca- 
tegories: 

INSTITUT MUNICIPAL D'HIGIENE 

Director. 
Secretari general tecnic 
Caps de Secció. 
Metges de terme. 
Metges d'entrada. 

HOSPITAL MUNICIPAL MARÍTIM 

Director. 
Metges de teme. 
Metges d'entrada. 
Farmaceutic. 

LABORATORI MUNICIPAL 

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

COS DE VETERINARIA 

Director-Cap. 
Sots-director. 
Director de 1'Escorxador. 
Veterinaris de teme.  
Veterinaris d'ascens. 
Veterinaris nurneraris d'entrada. 
Delegat-Cap d'Auxiliars practics. 
Auxiliars practics de Veterinaria. 

Art. 27. Si per variació en el Pressupost canviés 
la nomenclatura dels precedents ckrecs dels Serveis 
tecnics d'Enginyeria i Arquitectura, de Cultura, d'Assis- 
tencia Social, Medico-Municipal i $Higiene, quan en 
produir-se vacants calgués proveir-les s'atendra al que 
6s disposat per a la provisió dels que haguessin estat 
canviats. 

Si la plantilla dels mateixos c h e c s  fos ampliada Afl 
amb altres de nous, per a llur provisió se seguiran 
les regles que siguin acordades per a la de llurs igual? 

PERSONAL SUBALTERN p 
Art. 28. Constituir& aquest Gmp el personal definit 

a l'art. 3.1, apartat darrer, que degui el seu nomena- 
ment a acord de l'djuntament. 

I 

ORGANITZA CIÓ, 
SUBSTITUCIONS I  INTERINITA T S  

Art. 29. El nombre de Seccions, Negociats i De- 
pendencies, el de funcionaris de cadascuna i els guanys 
que cada categoria fmira, seran els que es fixin 



al Pressupost ordjnari, i sera obligatori de determinar 
la categoria a l'acte del nomenament. Si el sou fos 
compres entre dues categories, s'aplicara el que regeixi 
respecte la més alta. 

Art. 30. Quan un funcionari calgui que cassi tem- 
poralment, qualsevulla que sigui la causa que ho mo- 
tivi, s'observari l'ordre següent : El Cap de Secció 
sera substituit pel Cap de Negociat més antic de la 
dita Secció; a aquest el substituir& l'oficial primer, 
també més antic, del mateix Negociat; i així successi- 
vament, correspondri la supl&ncia al funcionari més 
antic de la categoria immediata inferior. 

Art. 31. Per a successius nomenaments de cirrecs 
administratius, facultatius o tecnics, i quan es tracti 
de places d'ascens, també els de ckrrecs subaitems, a 
comptar de la vigencia d'aquest Reglament, les inte- 
rinitats pcr a exercir els esmentats carrecs no podran 
ésser adjudicades a personal extern del Cos d'ampleats 
municipals; caldri que siguin aprovades pel Consistori, 
i no podran durar més de sis mesos, acabats els quals 
sense haver estat aprovada llur conversió en efectives, 
si l'lljuntament no ratifica els nomenaments interins, 
quedaran automAticament anulelats a tots els efectes, 
la qual anul-lació YOficina encarregada de tramitar els 
afers de personal ineludiblement la comunicara a l'in- 
teressat i a YInterventor. Aquesta ratificació s'haura 
de repetir cada vegada que es vagin complint succes- 
sivament els sis mesos. 

Ingressos, ascensos, trasllats i permutes 
* 

CONDICI ONS GENERALS 

Art. 32. Per a ingressar al Cos d'Empleats de YAjun- 
tament de Barcelona, sense perjudici del que disposi 
la legislació municipal vigent, caldra 

Ésser espanyol, major de vint-i-tres anys i menor 
de quaranta-dos, acreditar bona conducta, trobar-se al 
corrent amb l'obligació del servei militar i saber llegir 
i escriure correctament els idiomes catala i castella. 

I,'edat mkima,  per6, per a l'ingrés dels Guirdies 
urbans i dels Recaptadors, sera la de trenta-cinc anys. 

REGLES ESPECIALS 

Art. 33. L'ingrés de tot empleat administratiu 
s'efectuari sempre per oposició, llevat del que es dis- 
posa en el capítol següent. 
- El del personal de la Intervenció sera sempre per 

la categoria d'Escrivent, les vacants dels quals ,hauran 
d'ésser proveides per oposició entre Perits mercantils. 

Les vacants d'htervenció que no siguin d'I$scrivent, 
es proveiran per dos torns : un, per oposició restringida 
entre funcionaris d'rntervenció, i l'altre, per oposició 
lliure. 
- 81s ckrrecs de Dipositari i de Pagador seran de 

lliure nomenament, mitjansant prestació de la corres- 
ponent fianca. 



El personal restant de la Dipositaria i de la Paga- 
duria sera nomenat per llAjuntament, a proposta, en 
tema, del Dipositari i del Pagador, respectivament. 
- 14'ingrés dels facultatius i tkcnics es farii per opo- 

sició. 
- El dels subalterns, quan no estigui previst taxati- 

vament en aquest Reglament, podra ésser lliure, previa 
demostració de llur aptitud per al servei al qual siguin 
destinats, en la forma prescrita en els Reglaments es- 
pecial~, si n'hi hagués, o, en cas contrari, en la que 
acordi llAjuntament, pero en ambdós casos es tindrk 
en compte la limitació establerta a l'art. 1.1 d'aquest 
Reglament general, en evitació de privilegis. 
- Seran d'ingrés les categories inferiors de cadascun 

dels tres gnips referits. 

PROVISIÓ DE C A  RRECS ADMINISTRATIUS 

Art. 34. Els cArrecs administratius del personal 
$Oficina seran proveits de la següent manera: 
- El de Cap deSecció, per dos toms : primer, oposi- 

ció lliure entre Lletrats; i segon, oposició entre Caps de 
Negociat, Lletrats també. 
- El de Cap de Negociat sera provist per dos torns: 

el primer, per oposició lliure entre Wetrats; i el segon, 
per oposició entre Oficials primers, els quals hauran 
també d'ésser Lletrats quan el Negociat que es tracti 
de proveir sigui qualsevol dels següents : Urbanització 
i Reforma; Plus-vjlua, Patrimoni Municipal, i Contri- 
bucions especials. 
- El d'oticial primer, inclús el de Secretari de Ti- 

nencia d'Alcaldia, es cobrira per tres toms : el primer, 
per oposició lliure entre Lletrats o Llicenciats en Admi- 
nistració, aquests íiltims amb títol conferit per 1'Escola 
d'Administració Pública de la Generalitat de .Cata- 
lunya; el segon, per antiguitat entre Oficials segons 
que acreditin les condicions establertes a l'art. 42, 

mitjancant declaració d'aptitud per a l'ascens a aquesta 
categoria, i amb subjecció al procediment assenyalat a 
l'indicat article; i el tercer, per oposició entre Oficials 
segons que siguin IJetrats o IJicenciats en Adminis- 
tració (aquests últims amb títol conferit per l'Escola 
d'Administració Pública de la Generalitat de Cata- 
lun y a). 

-- El dJOficial segon es proveira per tres torns : el 
prime, per oposició lliure; el segon, per antiguitat 
entre Oficials tercers i Taquimecanbgrafs, indistinta- 
ment, que acreditin les condicions establertes a l'art. 42, 
mitjancant declaració d'aptitud per a l'ascens a aquesta 
categoria, i amb subjecció al procediment assenyalat a 
i'indicat article; i el tercer, per oposició entre Oficials 
tercers i Taquimecanbgrafs que portin en el carrec 
més de dos anys de servei. 
- El d'oficial tercer es cobriri per dos torns : el 

primer, per oposició entre Escrivents i Demdgrafs d'Es- 
tadística, indistintarnent, que portin en el carrec més 
de dos anys de servei; i el segon, per antiguitat entre 
Escrivents i Dembgrafs $Estadística, indistintament, 
que acreditin les condicions establertes a l'art. 42, 
mitjancant declaració d'aptitud per a l'ascens a aquesta 
categoria, i amb subjecció al procediment assenyalat a 
l'indicat article. 
- El de Taquimecanbgraf es proveira sempre per 

oposició lliure. 
- El d'Escrivent es proveira mitjancant oposició 

lliure. 
Art. 35. La placa d'Administrador de l'Escoixador 

General es proveira per oposició lliure. 
- La d'Interventor, per dos torns : un, per oposició 

lliure, i l'altre, per ascens d'antiguitat entre Receptors 
d'entrades. 
- La de Receptor d'entrades es cobrira per oposició 

lliure. 
Art. 36. El chrrec de Director de primera de 

Mercat, per dos torns : un, d'oposició lliure, i l'altre, 
d'ascens per antiguitat entre els Directors de segona. 
- El de Director de segona, per dos torns : un, 





i les de Delineant de segona es proveiran per oposici6 
lliure. 
- Les places d'Auxiliar tccnic es proveiran per opo- 

sició lliure entre Perits industrials, Aparelladors i Aju- 
dants $Obres públiques, segons els casos. 
- Les de Delineant de primera es proveiran per opo- 

sició restringida entre els Delineants de segona. 
- Les de Capatas es cobriran per oposició entre el 

personal municipal de categoria o sou inferior que 
presti setvei analeg a la vacant. 

Pevsonal facultatiu de Cultuva 

Art. 44. Tret del que disposi el respectiu Regla- 
ment especial, aquest personal ingressari al servei de 
l'Ajuntament per oposició, i els ascensos seran per 
oposició entre el personal que presti servei d'hdole 
analoga a la vacant de la qual es tracti. 

Personal facultatiu dJAssist8ncia MPdico-Municifial 
i d'Higiene 

Art. 45. Aquest personal ingressara sempre per 
oposició entre el corresponent personal facultatiu, j 

els ascensos s'efectuaran de conformitat amb el Regla- 
ment especial del Ram. 

PROVISIÓ D E  PLACES  D E L  P E R S O N A L  
S U B A L T E R N  

Art. 46. Per a la provisi6 de places del persona1 
subaltern, tret del denominat ((de Brigades)), els aspi- 
rants caldra que acreditin, per mitja d'examen, davant 
del Tribunal que estableix l'art. 70, saber llegir i es- 
criure els idiomes catala i castella i posseir les quatre 
regles d'aritmgtica. 

Per a la provisió de vacants del personal ode Briga- 

dess, per a l'exercici de les quals places s'han de posseir 
els coneixements del respectiu ofici, segons els acords 
consistorials del 25 de mar$ i del 25 de maig del 1932, 
s'exigira ineludiblement que el Cap del respectiu servei 
encarregui a l'aspirant un previ treball o feina prdpia 
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'esn~entat certificat no 
podra donar-se-li possessió. 

Art. 47. Les places d'Uixer es cobriran per ascens 
d'antiguitat en el carrec, entre Agutzlls que tinguin 
una talla no menor $1'70 metres. 

Art. 48. Les places de Conserge de les Seccions de 
Governació, Hisenda, Foment, Eixampla i de la Secreta- 
ria, que també tindran categoria d'uixer mentre estiguin 
equiparats en aquests en sou en el Pressupost, 
en cap cas podran rebassar, es cobriran per dos 
el primer, per antiguitat en el carrec entre els restants 
Conserges, Porters i Ordenances, indistintament, sempre 
que llur nomenainent hagi estat acordat pel Consistori; 
i el segon, per antiguitat, també en el carrec, entre 
Agutzils. 
- Les vacants dels esmentats restants Conserges, les 

dels Porters i dels Ordenances, de nomenament con- 
sistorial, es cobriran per dos torns : un, per antiguitat 
entre ells, sempre que la placa per ocupar figurés en 
Pressupost amb sou superior al que aleshores frueixi 
cadascun; i l'aítre, a lliure elecció de la Comissió. 

-Si per variació en el Pressupost, 1'Ajuntament 
equipara l'haver d'algun dels esmentats restants Con- 
serges al que perceben els de les Seccions de Gover- . 
nació, Hisenda, Foment, Dixampla i de la Secretaria, 
o bé en crea de nous amE sou igual al d'aquests, ales- 
hores, tant els nous com el Conserge econdmicament 
millorat, tindran també la categoria d'aquests últims, 
i, per tant, la vacant que produeixin es cobrira com 
la d'aquests mateixos Conserges de sou superior. 

Art. 49. Les places dlAgutzil es proveiran per 
dos torns : el primer, per antiguitat enkre individus 
de la Guardia Urbana; i el segon, a Uiure elecció de 





Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de 1'Ajun- 
tament, que podra delegar al Cap de la Secció; un 
Catedratic de Dret de la Universitat Literaria de Bar- 
celona, designat per la propia Facultat; un Professor 
de 1'Escola d'Administració Pública de la Generalitat 
de Catalunya, designat pel Claustre de la mateixa 
Escola, i un funcionari administratiu de la classe i 
categoria del carrec que es tracti de proveir, designat 
per 1'AssociaciÓ Instructiva d'Obrers i Empleats de 
llAjuntament, dintre el termini de vuit dies, a comptar 
des de l'oportuna notificació que li sera tramesa; passat 
l'esmentat termini sense que s'efectui la designació, 
s'entendra que ha estat renunciada, i la fara 1'Ajun- 
tament. 

Art. 58. El Tribunal per a l'ingrés per oposició dels 
empleats administratius de la classe d'oficials tercers 
el constituiran : el Presidenl. de la Comissió a la qual 
correspongui la vacant que calgui proveir, o el Re- 
gidor a qui delegui; dos Regidors de la mateixa Comissió; 
el Secretari de l'Ajuntament, que podrk delegar al Cap 
de la Secció; un Professor de 1'Escola d'A,dministració 
Pública de la Generalitat de Catalunya, designat pel 
Claustre de la mateixa Escola, i un funcionari admi- 
nistratiu de la classe i categoria del carrec que es tracti 
de proveir, designat per l'ilssociació Instructiva d'Obrers 
i Empleats de I'Ajuntament, dintre el termini de vuit 
dies, a comptar des de l'oportuna notificació que ii 
sera tramesa; passat l'esmentat termini sense que es 
faci la designació, s'entendra que és renunciada, i la 
fara l'bjuntament. 

Art. 59. El Tribunal de les oposicions per a l'ingrés 
dels Taquimecanografs el constituiran : el President de 
la Comissió de Govemació, o el Regidor a qui delegui; 
dos Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de 
YAjuntament, que podrk delegar al Cap de la Secció; 
un Professor de Taquigrafia d'un Centre oficial d'en- 
senyament de Barcelona, i un funcionari administratiu 
de la classe i categoria del carrec que' es tracti de 
proveir, designat per l'iissociació Instructiva d'Obrers 
i Empleats de llAjuntament, dintre del termini de 

vuit dies, a comptar des de l'oportuna notificació 
que li sera tramesa; passat l'esmentat termini sense 
que la designació sigui feta, s'entendra que ha estat 
renunciada, i la f ara 1'Ajuntament. 

Art. 60. El Tribunal d'oposició ser a l'ingrés $Es- 
crivents sera constituit pel Piesident de la Comissió 
de Governació, o el Regidor al qual delegui; dos Re- 
gidor~ de la mateixa Comissió; el Secretari de 1'Ajun- 
tament, que podra delegar al Cap de la Secció; un 
Mestre superior d'Instmcció pública, designat pel Pa- 
tronat Escolar de Barcelona, i un funcionari admi- 
nistratiu de la classe i categoria del carrec que es 
tracti de proveir, designat per 1'Assaciació Instructiva 
dJObrers i Empleats de l'Ajuntament, dintre del ter- 
mini de vuit dies, a comptar des de l'oportuna notifi- 
cació que li sera tramesa; passat l'esmentat termini 
sense que la designació sigui feta, s'entendrl que ha 
estat renunciada, i la fara 1'Ajuntament. 

Art. 61. El Tribunal d'oposició per a l'ingrés d'Es- 
crivents d'intervenció, de que es parla a l'art. 33, 
estara constituit pel President de la Comissió d'Hi- 
senda, o el Regidor al qual delegui; dos Regidors de 
la mateixa Comissió; un Catedratic de l'Escola de 
Comer$, designat pel Claustre de la mateixa Escola; 
1'Interventor municipal. o el Cap d'una Oficina d'In- 
tervenció al qual delegui, i un funcionari d'Intervenció 
d'igual categoria a la que correspongui la vacant, de- 
signat per 1'Associació Instructiva d'Obrers i Empleats 
de l'Ajuntament, dintre del termini de vuit dies, a 
comptar des de l'oportuna notificació que li sera tra- 
mesa; passat l'esmentat termini sense que la designació 
sigui feta, s'entendra que ha estat renunciada, i la 
fara lJAjuntament. 

El Tribunal per a proveir les vacants d'Intervenció 
que no siguin dlEscrivent, de que es parla a l'art. 33, 
sera el mateix que s'esmenta al paragraf anterior, per6, 
a més, s'hi afegira un Professor de 1'Escola d'Admi- 
nistració Pública de la Generalitat de Catalunya, de- 
signat pel Claustre de la mateixa Escola. 

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



C 

placa dJAdministrador de 1'Escorxador General, i el del 
torn d'oposició per a proveir les d'interventor dlEscor- 
xadors, sera el que es determina a l'art. 58. 

Per a l'ingrés a les places de Receptor d'entrada 
d'Escorxadors, el Tribunal d'oposició sera el que s'as- 
senyala a l'art. 60, si bé el President i els dos Regidors 
hauran d'ésser de la Comissió de Provekents, i la 
designació del funcionari la fark la Unió d'rnpleats 
de l'F,scorxador. 

Art. 63. El Tribunal del tom d'oposició per a 
proveir la placa de Director de primera de Mercat, 
sera el que s'assenyala a l'art. 57, excepte el Cate- 
dratic dL Dret, i per a proveir, també per torn d'opo- 
sició, les vacants de Director de segona de Mercat, 
així com la de Sots-director, el Tribunal sera el que 
es determina a l'art. 58. 

Art. 64. El Tribunal del torn d'oposició per a 
proveir les places d'Administrador de primera i d'Admi- 
nistrador de segona de Cementiris, sera el que es de- 
termina a l'art. 57, excepte el Catedratic de Dret. 

Art. 65. El Tribunal d'oposició per a proveir les 
places de Comissari d'Assistencia Social i d'Adminis- 
tradors d'ilssistencia Social, Medico-Municipal i d'Hi- 
giene, sera el que s'assenyala a l'art. 57, excepte el 
Catedratic de Dret. 

Art. 66. El Tribunal del concurs per a proveir les 
places d'Impostos Indirectes i d'Inspecció d'ilrbitris, 
que no siguin d'entrada ni de nomenament lliure, les 
quals són esmentades als arts. 19 i 39, estara constituit 
pel President de la Comissió d'Hisenda; dos Regidors 
de la mateixa Comissió; el Secretari de l'Ajuntament, 
que podra delegar el Cap del servei administratiu, i 
un funcionari de la classe i categoria del carrec que 
es tracti de proveir, designat per 1'Associació Instruc- 
tiva d'Obrers i Empleats de llAjuntament, dintre del 
termini de vuit dies, a comptar des de l'oportuna 
notificació que li sera tramesa; passat l'esmentat ter- 
mini sense que es faci la designació, s'entendra que 
ha estat renunciada, i la fara l'Ajuntament. 

Art. 67. Eí Tribunal d'oposició per a proveir les 

sera constituit pel 
President de la Comissió a la qual correspongui la 
placa que calgui proveir, o el Regidor al qual delegui; 
dos Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de 
l'Ajuntament, que podra delegar el Cap de la Secció; 
el fmcionari que exerceixi el chrrec superior del servei 
al qual pertanyi la vacant; un Catedratic de l'espe- 
cialitat, i un funcionari tecnic o facultatiu de la ma- 
teixa especialitat, designat per l'Associació Instructiva 
d'Obrers i Empleats de lJA,juntament, dintre el termini 
de vuit dies, a comptar . des de l'oportuna notificació 
que li sera feta; passat l'esmentat termini sense que 
realitzi la designació, s'entendra que ha estat renun- 
ciada, i la fara YAjuntament. 

Quan es tracti de proveir una placa que pel seu 
caracter d'única no permeti designar, per a formar 
part del Tribunal, un funcionari de la mateixa classe 
i categoria, es nomenara un funcionari similar o un 
Professor de l'especialitat, de reconegut prestigi, alie 
al Cos d'empleats. 

(El Tribunal d'oposició per a proveir vacants de 
facultatius de les especialitats mediques, farmac6utiques 
i veterinaries, quan les dites vacants no corresponguin 
al torn d'ascens, estara format com s'indica a la setena 
de les disposicions finals.) 

Art. 69. El Tribunal del concurs per a la pro- 
visió de la placa de Cap de nau de YEscorxador, que 
s'esmenta a l'art. 51, sera format pel President de la 
Comissió de Proveiments, o el Regidor al qual delegui; 
dos Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de 
lJAjuntament, que podrh delegar al Cap del Servei 
administratiu; el Director del Cos de Veterinaria, i un 
funcionari de la classe i categoria del carrec que es 
tracti de proveir, designat per la Unió d'Empleats de 
lJEscorxador, dintre del termini de vuit dies, a comptar 
des de l'oportuna notificació que li sera feta; paisat 
l'esmentat termini sense que s'efectui la designació, 



s'entendra que ha estat renunciada, i la fara 1'Ajun- 
tament. 

Art. 70. El Tribunal per a l'examen establert en 
I'art. 46 per a proveir totes les altres places del per- 
sonal subaltem, sera format pel President de la Co- 
missió respectiva; un Regidor de la mateixa Comissió, 
i el Cap del servei al qual correspongui la vacant; i 
s'exigira als aspirants els coneixements que corres- 
pongui al treball per al qual siguin destinats, de con- 
formitat amb el que es disposa a l'esmentat art. 46. 

Art. 71. Cada Tribunal redactara el programa de 
les oposicions respectives, i es publicara, amb la con- 
vocatbria, al ButlletS Oficial de la Genevalitat de Cata- 
b n y a ,  amb dos mesos d'anticipació per als empleats 
administratius, i amb tres mesos, per als facultatius 

- 

o tecnics, amb expressió de l'haver anual assignat al 
carrec que tracti de proveir-se, de les condicions que 
els aspirants caldra que reuneixin i de la composic ó 
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 con- 
voratbria, el Tribunal redactara les Bases, que seran 
publicades, anib la convocatoria, al ButlletS Oficial de 
la Genevalitat de Catalunya; es fixara el termini de 
presentació d'instkncies que s'acordi, tenint-se, pero, 
en compte el que iiisposa el primer paragraf del pr&ient 
article, s'expressara el sou corresponent a la plaqa i la 
composició del Tiibunal. 
- De les convocatbries se n'inseriri una gasetitla a la 

premsa diarialocal, indicant el B~dlle t i  Oficial de la Gene- 
ralitat de Catalunya en que apareguin inscrites les Bases. 
- Per a la provisió de les places $Oficial tercer, el 

Tribunal incloura forqosament en el programa d'oposi- 
ció, entre les altres mat&ries que li semblin oportunes, 
nocions de legislació en general, i especiahent de Dret 
administratiu i municipal. 

-- Els opositors a places d'Escíivent caldra que si- 
guin forpsament sotmesos a un exercici, per tal que 
demostrin llur aptitud en mecanografia. 

Art. 72. Dintre del termini que en la convoca- 
toria es fixi, caldra que els interessats sol.licitin, en 
forma legal, llur admissió als exercicis o concurs, acre- 
ditant documentalment que reuneixen les condicions 
necessaries. 
- Els opositors o els concursants, per prendre part a 

les oposicions o al concurs, satisfaran els corresponents 
drets d'examen, que no podran ésser fixats en quantitat 
supaior a 25 ptes. per cada sol.licitant, i s'abonaran 
les corresponents dietes a tots els Membres del Tribunal. 
- La condició de Zletrat, Metge, Enginyer, Arqui- 

tecte, Veterinari, etc., en aquells que sigui exigida, 
caldra que s'acrediti, en presentar la instancia, amb 
el títol o certificació d'estudis equivalent. En cas de 
nomenament, abans de la presa de possessió caldrii 
que l'interessat justifiqui que li ha estat expedit el 
títol o que ha satisfet els drets corresponents per a l a  
seva obtenció, de conformitat amb les condicions que 
estableixi la legislació vigent. ' 

En cas que es permeti el pagament del tito1 per 
parts, si en el termini de l'ajornament no justifica l'in- 
teressat haver fet el pagament total, perdra tots els 
drets de funcionari municipal, i quedara el nomena- 
ment sense efecte. 
- S'admetran, ultra aixb, tots els documents que els 

interessats presentin, relatius a títols professionals, 
rnerits contrets o serveis prestats; entenant-se, pero, 
que aquests mkrits i serveis solament tindran valor 
per a decidir, en igualtat de circumst~cies, el resultat 
de l'exercici. 

Art. 73. Acabat el termini assenyalat en la con- 
vocatoria, es faran els exercicis en el lloc i en els dies 
i hores que el Tribunal hagi disposat, i s'admetran 
solament els aspirants que hagin acreditat reunir les 
condicions exigides en la convocatbria. 

Art. 74. Els exercicis, tant d'examen com d'opo- 
sició, seran públics. 

Art. 75. El  Tribunal determinara, en la convoca- 
tbria, tot el que faci relació a la forma dels exercicis 
i que no estigui previst en el present Reglament; en 













A UGMENTS GRADUALS* 

Art. 105. Tenen dret a l'augment gradual tots els 
empleats municipals, no jornalers, nomenats per acord 

I 
consistorial. 

+, S'entén per jornalers els que, de conformitat amb 

'k el Pressupost municipal, perceben ilurs estipendis en 
concepte de jornal o setmanal, i no tinguin nomena- 
ment de l'ajuntament. 

6 E1 dret a la percepció de l'augment gradual no <# 

podra tenir, en cap cas, efectes retroactius. 
b- Art. 106. Els augments graduals a que fa refe- 

rencia l'article anterior, feran a raó de la sisena part 
de l'haver major anual percebut durant d x  anys, per 
cada quinquenni de bons serveis, per 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 atorgat aquel1 benefici per acord del 
Consistori. S'entén per haver anual el total de tota 
quantitat assignada en Pressupost al funcionari, dis- 
tribuida re,darment i normalment en dotzenes parts 
mensuals, sempre que aquesta distribució no procedeixi 
Cuna assignació global sense determinació de carrecs. 
No es permetrk que s'acumuli a l'haver l'augment 
gradual anterior, per tal de regular el nou. 

'\ 

També seran a raó de la vuitena part, amb les 
condicions establertes a l'apartat anterior, per als fun- 
cionaris dels Gmps adrninistratiu i farultatiu i tecnic f 
ingressats al servei de lJAjuntament després del 27 de 
maig del 1915, pero sense cap efecte retroactiu a la 
vigencia d'aquest Reglament. 

Els augments graduals per als empleats del G q  
subaltem, ingressats al servei de l'Ajuntament per 

acord consistorial després del 27 de maig del 1915, 
seran a raó de la desena part del major haver anual 
percebut durant dos anys per cada quinquenni de 
bons serveis, encara que també amb la limitació de 
retroactivitat a la vigencia d'aquest Reglament i totes 
les altres condicions que s'estableixen en els apartats 
anteriors. 

Art. 107. En cap cas, l'import global dels respectius 
aupen t s  graduals no podra excedir del 50 per IOO del 
sou del funcionari. 

Art. 108. ' En ascendir un funcionari, perdra els 
augnients graduals que vingui 
sou antic, resulta un total menor o igual al sou assigna 
al nou carrec. Si aquella suma 
i'excés fins a complir els cinc anys reglamentaris per a 
la percepció de l'augment gradual corresponent al nou 
cai-rec. No obstant, l'empleat que porti més de vint 
anys de servei en el mateix carrec o categoria sense 
cap nota desfavorable en el seu expedient personal, en 
ascendir, conservara íntegrament els augments graduals 
dels quals gaudia, que s'aniran substituint pelc del 
nou carrec; de manera que, en correspondre-li el primer 
augment gradual, perdrk el prinier que venia percebent 
del carrec anterior, i així successivament. 

Art. 109. Els serveis prestats interinament en un 
empleu es computaran, per a la concessió de l'augmeiit 
gradual, en el cas que l'empleat obtingui efectivitat en 
el mateix empleu. 

Art. 110. El tipus fixat a l'art. 106 sera subjecte 
a reducció en atorgar el darrer augment gradual que 
procedeixi en els casos en que calgui, per tal de no 
traspassar el b i t  del 50 per IOO assenyalat a l'art. 107. 

Art. I I I .  L'Alcaldia, d'ofici, i previ informe de la 
Secretaria, fara, en cada cas, la declaració de si cor- 
respon o no l'augment gradual; pero la Secretaria, en 
emetre l'informe, forcosament caldrk que tingui en 
compte el que preveuen els arts. 135 i 136. La deter- 
minació que adopti l'Alcaldia sera executiva. 

* * Vegeu la quarta de les disposicions finals. 





1 . a  El regulador de l'haver passiu que s'adopt 
per a la jubilació forqosa sera l'haver anual que er 
moment d'aquesta jubilació percebi l'interessat, o 
major que hagi percebut durant dos anys, si a 
aquesta darrera adopció es beneficia al funcionar 
el regulador per a la jubilació voluntaria o per I 

laltia, sera el major haver percebut durant dos ar 
S'entendra per haver, en ambdós casos, el defini 
l'art. I o6 d'aquest Reglament. 

2 .a  SaplicarA., per a la determinació de l'esmei 
haver passiu, la següent escala: 

a) Als que portin vint anys de servei, la me 
de l'haver regulador (0'5). 

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

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

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

e )  Als quaranta o més anys de servei, el regula 
de l'haver passiu del funcionari que no tingui er 
seu expedient personal cap nota desfavorable, sera 
quatre cinquens i mig (0'9). 

f )  A comptar des de la vigencia d'aquest Re 
ment, l'haver passiu mínim per a tots els emplt 
municipals que portin, almenys, vint anys de ser 
sera el de 5 ptes. diaries, o siguin 1,825 ptes. anu 

g) Analogament al que té legislat l'Estat per 
seus funcionaris, en fer el cdmput dels anys de se 
per completar els períodes que resten establerts en 
precedents apartats, s'ahonaran tants anys d'antigu 
com en tingueren els estudis de la carrera respecl 
en la Facultat o Escola especial on fou cursada 
cada interessat. Aquests abonaments d'antiguitat 
causa de posseir un títol oficial, es fark unicafi 
quan hagi estat exigit al funcionari municipal el 1 
de Facultat o de 1'Escola respectiva, segons els ca 
per a l'ingrés en el respectiu Cos o per a l'exercici 
chrrec. 

El funcionari, en procedir-se a la seva jubila 
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sevulla altra, procedent, per qualsevol concepte, de 
lJEstat, Regió, Província o dtre Municipi, quan la 
suma de totes elles, inclosa la que li correspongui per 
aquest Ajuntament, passi de 5,000 ptes. anuals. 

3.' Tindran dret a tal pensions? 
a) Ea vídua del funcionari del qual no n'estigués 

separada en ocórrer-ne la mort, i sempre que el ma- 
trimoni s'hagués verificat abans de complir el funcio- 
nari els seixanta anys d'edat, després de comencada 
la vigencia d'aquest Reglament. 

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

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

c)  Els fills, barons o femelles, solters, menors de 
vint-i-tres anys, i les filles vídues, també menors de 
l'esmentada edat, que no posseeixin béns de fortuna, 
les quals vídues, per tant, caldrii que justifiquin llur 
pobresa. Quedaran, pero, exclosos del dret a la per- 
cepció de tal benefici, els que haguessin nascut després de 
complir els seixanta-un anys d'edat el funcionari causant, 
si  aquest funcionari, comencada la vigencia d'aquest 
Reglament, hagués contret matrimoni després de com- 
plir-ne seixanta. Aquesta condició s'haura de justificar. 

Comenyaran també a percebre aquesta pensió al 
mes següent d'aquell en el qual s'esdevingués la m8rt 
del funcionari o funcionaria, i deixaran de percebre-la 
quan els fiils o les filies, solters, compleixin els vint-i- 
tres anys d'edat, igualment com les fines vídues amb 
dret a cobrar la pensió, segcns l'apartat anterior. 

4.t L'existsncia de la vídua que percebi pensió, 
en priva els fills; peri, si els tingués d'un matrimoni 
o matrimonis anteriors al funcionari mort, que reunissin 
les condicions fixades, aquests fills percebran la meitat 
de la pensió i la vídua l'altra meitat. 

* Vegeu la vuitena de les disposicions finals. 

5 . q u a n  siguin diversos els fills que hagin de per- 
cebre la totalitat de la pensió, o la meitat, en el cas 
previst a I'apartat anterior, se'ls abonara per patts 
iguals entre ells. 

Art. 116. La cessació en la percepció de pensions 
es regulara de la manera següent 

Si la perceptora fos la vídua, en cessar el seu dret 
a la pensió, passara la totalitat d'aquesta pensió, i per 
pa r6  iguals, als fills del funcionari mort que reuneixin 
les condicions establertes. 

Si el perceptor fos un fill, la seva part augmentara 
proporcionalment entre els seus germans o partícips de 
la totalitat de la pensió o de la meitat de la mateixa 
pensió, segons el que s'ha previst en el cas cinque. 

Si els perceptors cessants fossin tots els fills que 
gaudien de la mitja pensió, per existir vídua d'un fun- 
cionari amb dret a l'altra meitat, l'esmentada vídua 
percebri, des d'aleshores, la pensió total. 

Art. IJ 7. El dret a pensió és incompatible amb el 
socors d'una vegada, pero podra optar-se per aquest 
socors quan l'interessat tingués dret a pensió. - 

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

Art. 118. Per a la percepció de les pensions, els 
interessats caldra que presentin tots els mesos la fe 
de vida a la corresponent oficina de la Interven- 
ció Municipal, i faran constar, ultra aixi,, llur estat 
civil. 

A la nomina mensual, la Intervenció fara constar 
la data en que els interessats, pel compliment de l'edat' 
,de vint-i-tres anys, caducaran en llur dret a la per- 
cepció de la pensió. 

Art. 119. El socors Cuna sola vegada ascendira a 
mitja anualitat de l'haver regulador quan el funcionari 
porti, en morir, deu anys complerts de servei; a una 
anualitat, si en porta quinze complerts, i a una anua- 
litat i mitja, si en porta divuit, igualment complerts. 

La variació d'aquestes proporcions no tindra vali- 
.desa si no ho acorden, en votació nominal, les dues 
-terceres parts del Consistori. 



Tindran dret a aquest socors:* 

a) La vídua del funcionari que no estigués sepa- 
rada del marit en orórrer-ne la mort, i sempre que el 
matrimoni s'hagués verificat abans d'haver complert ' l'empleat els seixanta anys d'edat, després de comen- 
cada la vigPncia d'aquest Reglament. 

b) La germana soltera del funcionari que morís 
solter i sense fils, i que hagués viscut constantnlent 
amb ell, seinpre que en ocórrer la mort de l'empleat la 
dita germana sigui Orfena o bé tingui pares sexa- 
genaris. 

c) Els fills de funcionari o funcionaria, menors de 
vint-i-tres anys, seinpre que, en ocóner la defunció, 
es trobessin en estat de solteria, i les filles vídues, 
igualment menors de l'esmentada edat, que no pos- 
seeixin béns de fortuna, les quais vídues, per tant, 
caldra que justifiquin llur pobresa. Quedaran, pero, 
exclosos del dret a la percepció de tal benefici, els que 
haguessin nascut després de complir seixanta-un anys 
d'edat el funcionari causant, si aquest funcionari, co- 
mentada la vigencia d'squest Reglament, hagués contret 
matrimoni després de complir-ne seixanta. Aquesta 
condició s'haura de justificar. 

Art. 120. L'existencia de la vídua en condicions 
per a obtenir el socors, priva de tot dret ais fills, tret 
que els tingués d'un matrimoni o matrimonis anteriors 
del funcionari. Aleshores, si ells reunissin les condi- 
cions fixades en el cas anterior, percebran la meitat 
del sou, i restara per la vídua l'altra meitat. 

L'existencia de diversos fills amb dret a la per- 
cepció de la totalitat del socors, o de la meitat del 
mateix socors, segons s'esmcnta en el paragraf anterior, 
implicara la divisió del socors o de la meitat, en parts 
iguals, entr'e tots ells. 

Art. 121. En verificar-se els cOmputs dels anys de 
servei dels funcionaris causants, caldra descomptar els 
períodes d'excedhcia. 

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

* Vegeu la vuitena de les disposicions finals. 





Art. 133. La suspensió d'empleu i sou pel termini 
d'un a quinze dies, sera imposada per l'alcaldia. 

Art. 134. Es castigara amb suspensió d'empleu i 
sou, pel termini mixim de dos mesos, els empleats 
que reincideixin en faltes castigades d'acord al que es 
disposa en l'art. 132; els que incorrin en faltes que, 
no portant aparellada la destitució, revesteixin, pero, 
evident gravetat, i els que, tenint notícia que un altre 
empleat ha incorregut en alguna de les faltes penades 
amb destitució, no ho manifestessin quan fossin pre- 
guntats, respecte del particular, per l'Alcalde o el Se- 
cretari o en la instrucció del corresponent expedient. 

Art. 135. La sus ensió d'empleu i sou de vuit o P més dies implicara, cada vegada, la pPrdua d'un any 
per a la percepció de l'augment gradual. 

També representara la mateixa perdua, per a tal 
percepció, el fet de cometre quinze faltes d'assistencia 
a i'oficina, dintre de l'any. 

Art. 136. Es castigara amb la perdua de tres anys 
del dret a la percepció de i'augrnent gradual, la pri- 
mera reincidencia, dintre del període de dos anys, en 
alguna de les faltes a que fa referencia l'art. 134. 

Si el castig ha d'imposar-se a algun funcionari que 
no tingui reconegut el dret a la percepció de l'augment 
gradual, aleshores se li imposarii, per l'esmentada falta, 
una suspensió d'empleu i sou pel termini de quatre 
mesos. 

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

1.s Segona reincidencia o altra ulterior, dintre del 
període de dos anys, en alguna de les faltes a que fa 
referencia i'art. 134. 

2.a Faltes greus de respecte i insubordinació. 
3." Vicis o actes que el facin desmerPixer del con- 

cepte públic o que perjudiquin el decorum de 1'Ajun- 
tament. 

4." La inassist&ncia al servei, per més de quinze dies 
seguits, sense haver-ne presentat excusa ni justificació. 

5." Agenciar afers en que calgui que intervingui o 
resolgui la Corporació municipal. 





ExcedBncies i dimissions 

i .. . * 

' . Art. 145. Ultra el cas especial assenyalat a l'art. 89, 
'\ les excedencies seran forcoses o voluntaries. 

Seran forcoses, per als empleats les places dels quals 
\ '- 

se suprimeixin per variació total o parcial de !a plan- 
tilla. En tal cas, 1'Ajuntament estara obligat a abonar 
mensualment, al funcionari que sigui declarat excedent, 
els dos tercos de la dotzena part de la quantitat 1í- 

1 

I quida que anualment percebi en el moment d'acordar-se 
I la respectiva excedencia. 
1 
I També seran forcoses les que resultin de l'exercici 
I d'un carrec públic conferit pel Govern o per elecció 

popular, incompatible aquell, per raó legal o de resi- 
dencia, amb el compliment del deure com a funcionari, 
les quals excedgncies seran inexcusables i de tramit 
obligat, i en aquesbcas no sera abonat sou de cap 
classe ni gratificació, perd els interessats seran readmesos 
immediatament, en la mateixa categoria, quan deixin 

1 
l'esmentat carrec píiblic. No seran baixa a l'escalafó 
general, i els sera computable, per als augments de cate- 
goria o de sou, el temps d'excedencia obligada. 
- Seran voluntkries les que es demanin pels funcio- 

naris municipals. Aquestes, solament podran concedir- 
se per un termini de temps que no passi de ia meitat 
del que hagués servit el sol.licitant, i amb relació a 
una categoria en la qual portés dos anys d'antiguitat; 
l'excedent no podra reingessar per la seva sola vo- 
luntat abans d'acabar-se el període d'excedencia con- 
cedida. 

Sera, pero, potestatiu de l'Ajuntament, si ho es- 
tima convenient, anticipar l'acabament de l'esmentat 

termini, i requerir l'excedent per tal que reprengui el 
servei; i si el requerit no es presentés djntre dels trenta 
dies següents a la data en que signi la notificació per- 
sonal del requeriment, perdra tot dret al seu reingrés. 

&t. 146. Tots els empleats que resultin en situació 
d'excedents voluntaris i també els forcosos, quan aquests 
ho siguin segons el segon parhgraf de l'article anterior, 
entraran a formar part d'un escalafó especial, amb dret 
preIérent a ocupar, una vegada acabada l'excedhcia, 
per ordre d'antiguitat en la mateixa excedencia, les 
vacants de llur categoria que ocorrin. I 

Aquest escalafó d'excedents haura d'ésser publicat 
cada any, juntament amb l'escalafó general d'empleats 
i amb les mateixes condicions. 

Art. 147. Quan a un funcionari de l'escalafó d'ex- 
cedents voluntaris i també els forcosos, quan aquests 
ho siguin segons el segon parkgraf de l'art. 145, li 
interessi el reingrés al servei actiu de l'hjuntament, 
cal&& que ho notifiqui a l'oficina encarregada de 
tramitar els afers de personal, perque aquesta Oficina 
li avisi, a l'adreca que forqosainent i previament l'exce- 
dent li haura indicat, l'existencia d'una vacant de la 
seva categoria amb dret a sol.licitar-la, la qual placa 
vacant, si la demana en forma i temps hhbil després 
d'avisat per la dita Oficina, haurk d'ésser-li atorgada, 
excepte que, siinulthniament, també la demanés un 
altre funcionari excedent d'igual categoria que fos més 
antic en l'esmentat escalafó d'excedencies. 

Art. 148. Els excedents de carkcter forcós sempre 
seran preferits, pel que respecta al reingrés, als de 
caracter voluntari, dintre d'igual categoria. 

Art. 149. Els empleats podran cessar en llurs carrecs 
per dimissió; perd aleshores estaran obligats a continuar 
exercint-los fins que la dimissió els sigui acceptada en 
deguda forma, sense la qual cosa perdran els havers 
que tinguia devengats, sens perjudici de totes les altres 
responsabilitats que els pugui correspondre. 





arnb posterioritat a la data referida, se'ls reconeixera, 
per sls efectes de percebre el primer d'aquests augments, 
la cinquena part del temps del servei que portin efec- 
tivament prestat com a funcionaris municipals, fins al 
moment Centrar en vigor el Reglament present. 

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

Per aquests iíltims empleats, el benefici del periode 
de temps comencara a comptar,se a partir de la data 
de l'ascens. 

En  cap dels dits casos no podrk ésser computable el 
temps de servei prestat amb caracter de temporer. 

5." De conforrnitat amb la proposta que la Co- 
missió municipal d'Hisenda, en 13 de marc del 1933, 
acorda sotmetre al Consistori, i que aquest aprova, 
YAjuntament es reserva la facultat de deixar sense 
efecte, si ho creu convenient, la concessió del dret a 
percebre augments graduals pel que fa referencia als 
empleats que en virtut de la vigencia del present Re- 
glament l'adquireixen, si en el termini de cinc anys, 
a partir de dita vigencia, acorda un augment d'havers, 
amb caracter general, per als seus empleats. 

6.& A les funcionaries que es trobin en estat de 
maternitat, ultra un permís anterior al part, en haver 
entrat en el vuite mes de l'embaras, segons certificació 
de metge o llevadora que caldri que presentin, el qual 
permís no podran cornencar fins que l'hagi acordat el 
Consistori, i un altre peimís de quaranta dies posterior 
a l'esmentat part, se'ls concedira, arnb la meitat del 
sou, una llicencia $un any per a la lactació i cura 
del fill, en el cas que ho sol.licitin. 

7." De conformitat arnb l'acord consistorial del 
dia 12 de maig del 1933, el Tribunal d'oposició a que 
es fa referencia a l'art. 68 per a proveir places de 
Metge de I'Assistencia Medico-Municipal o #Higiene 
que s'esmenten als arts. 25 i 26, quan hagin d'ésser 

provistes per torn d'ingrés, el formaran : el President 
de la Comissió a la qual correspongui la vacant (que 
el presidira), o el Regidor a qui delegui; el Cap de l'es- 
pecialitat al qual servei pertanyi la placa; un Metge 
municipal de l'escalafó respectiu, designat per l'Asso- 
ciació Instructiva d'Obrers i Empleats de l'iljuntament; 
un Catedratic especialitzat, designat per la Facultat de 
Medicina, i tres Tecnics, designats, un, per l1Academia 
de Medicina, i cls altres dos, per les altres Academies 
o Entitats mediques, les quals es posaran d'acord arnb 
l'Acad5mia de Medicina, de manera que 1'Ajuntament 
s'entendra exclusivament arnb aquesta com a repre- 
sentant d.e les altres. 

També en formara part amb veu, pero sense vot, 
el Secretari de l'ajuntament o el Cap de la Secció al 
qual delegui. . 
- Quan les places que s'hagin de proveir també per 

torn d'ingrés siguin de Farmaceutic, les quals igual- 
ment s'esmenten als arts. 25 i 26, el Tribunal d'oposició 
sera el mateix del paragraf anterior, arnb la variació 
que 1'Associació Instmctiva d'Obrers i Bmpleats de 
l'Ajuntament haura de designar un farmaceutic muni- 
cipal; el Catedratic especialitzat haura d'ésser designat 
per la Facultat de Farmacia, i els altres tres Tecnics 
caldra que els designi, un, l'Academia de Medicina, i 
els altres dos, el Col.legi de Farmachtics i I'Academia 
de Farmacia de Catalunya, respectivament, entenent-se 
també l'Ajuntament, +una manera exclusiva i directa, 
amb l'Academia de Medicina. 
- Si les places a proveir pel tom d'ingrés són de 

Tecnics de Veterinaria, les quals s'esmenten a l'art. 26, 
el Tribunal d'oposició sera el mateix del paragraf an- 
terior, variad-se, pero; en el sentit que 1'Associació 
Instructiva d'Obrers i Empleats de 1'Ajuntament de- 
signara un Veterinari, o, en el seu cas, un Auxiliar 
practic de Veterinaria, i pel que afecta, a les especia- 
litats, Z'Academia de Medicina designara dos Tecnics, 
i altres dos el Col-legi de Veterinaria, entenent-se també 
l'hjuntament, directament i exclusiva, arnb l'Acad6mia 
de Medicina. 





Extret de la Gaseta Municipal cor- 
responent al n." 23  de l'any 1933 


