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CAPíTOL 1 ·
l\HSSió 1 ORGANITZACió DEL COS
El Cos d~ la Policia Qrbana té per missió fónamental. obtenir l'exacta observació de . les
· Ordenances i acords Municipals, al terme municipal de Barcelona, i vetllar .els béns -de la
Ciutat.
·
. ART. ·. 2. Sense .que aquesta sigui l~ missió principal
que motiva la creació del Cos, ·com a ·Agents de
l' Autoritat Municipal que són, els seus funcionaris contribuiran a fer observar la legislació de la RepúbHca i de la Generalitat i els bans
de bon govern.
Els seus funcionaris cooperaran especialment
amb la Policia de Trafic per tal de fer observar .les Ordenances i reglaments relatius a .
Circúlació.
·.
.·
.
ARt. 3. El ·<;:os de la. Policia Urbana dependra de 1'Alcalde de Ba;rcelona i podra actuar per delega.ció seva a les ordrés directes del Conseller Re"gidor de Circulació i Policia .Urbana.
· La puntual observació deis preceptes continART.
guts en aquest .Reglament esta confiada un
..
Cap deis . Serveis de Policia Urbana, del qual
depenen tots els funcionaris adscri.ts al Cos.
El .Cap ~ dels Serveis de Policia Urbana actua-:ra-a les ordres del Director de Circulació i Po.\icia Urbana,. cap ·de tots els serveis del DéART.
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9.

ART.

10.

partament de Circulació i Policia Urbana.
·En tot allo que estigui no previst en .nquest Reghlment, regira el General d'Emplea.ts de 1'Ajuntament.
El Cap d"els Serveis de la Policía Urbana ~in
dra a les seves ordres directes :
t,er El Departament Centra·!, que sera comanat per un Oficial Ajudant.
2.on La Secció d'lnstrucció . i Entrenament,
·que sera comanada per un Oficial Ajudant.
3.er El Pare Mobil, que sera ·COmanat per un
Sergent.
~
4.rt La Brigada Muntada, que sera comanada per . un Sergent.
5.e Les Divisions, que seran comanade~ per
un Oficial Major.
·
·
Dependran: del Departament Central de la Po- ·
licia Urbana:
Els serveis de caracter administratiu, tals com
Registres de personal, de vestuari, d' armament, de material de tota mena, inclús del de
transport i locOinoció; l'arxiu de documents;
la comptabilitat i el magatzem.
Dependi'an de la Secció d'lnstrucció i Entre~
nament: ·
Les classes i exercicis, teorics i practi.cs, als
quals sera sotmes el personal, especialment al
seu ingrés al Cos.
·
Dependran del Pare ~fobil: .
.,
1'ots els ·serveis de transport 1 locomocio de
la Policia Urbana, inclús els de garatge i en- .
tret-enhnent del material. .
Les Divisions es dividiran en Mobils i de Vi.
·· .
. gilancia :
Les Divisions l\1obils reahtzaran els serve1s de
caracter actiu a la via pública.

ART.

11.

ART. 12.

An.T. 13.

ARt. 14.

ART. 15.

Les Divisions de Vigilancia realizaran els serveis de caracter mes sedentari a les. diverses
depend(mcies municipals, i als pares i hoscos
propietat de l'Ajuntament.
Les Divisions de Vigilancia seran convenientment equipades en previsió deis següents
· serveis:
Cos de guardia a ' les ·Cases Consistorials. Re-·
· for(( de guardia i guardia al Departament Central de Circulació i Policía Urbana. Custodia
de cabals. Vigilancia en altres depend€mcies
municipals. Guardería de hoscos i de pares e~
teriors i de ~fontjuic. Guardería d'altres Pares.
Cada Divisió de' la Policia Urbana sera comanada per un Oficial, Cap de Divisió.
Les Divisions es distribuiran en deu Brigades,
comanada cada una per un Sergent.
.
Cada Brigada es dividid1 en dues Esquadres.
Cada Esquadra· comprendra cinc Agents, comanats per un Caporal.
Les Divisions de la Policía Urbana seran quatre, dues Mobils i dues .de Vigilancia, i es podran ampli~.r segons les necessitats del servei,
previ acord del Pie Consistorial.
La primera Brigada de cada Divisió sera ·COmanada per un Oficial Ajudant en Hoc d'un
Sergent.
·
L'Oficial Ajudant de la Divisió substituira 1'0ficial Cap, i sera una cat~goria intermedi~ entre Sergent i Oficial de Divisió.
El Caporal de la primera Esquadra de cada
·Briga.da substituira el S'ergent, Cap de la Brigada.
L' Agent més caracteritzat de cada Esquadr~
substituira el Caporal. S'entendra com ~ més
caracteritzat el qui estigui en possessió d'una
-5 -

· -4 -

..

ART.

ART.

Medalla de Merit, o, si no n'hi.ha eap, el de
· numeració .més baixa. · .
16. El Pare lVIobil sera ·comanat. per un Sergertt,
qué tindra ~ les seves ordrés:
fl) L'Esquad~a motorista, cn~anada per un
Caporal.
·
.
b) L'Esquadra ·ciclista, comanada per un Caporal. ·
.
e) L'Esquadra automob:i:lista, ·comanada per
un Caporal.
d) El taller d'entreteniment i garatge, dirigits
per un Caporal 11_1ec~nic.
· ·
·· 1
El nombre d' Agents de cada una de les Esquadres del Pare l\16bil sera el qu~ requerei'xin
. les necessita.ts del servei, dintre les previs1ons del Pressl).post.
17. La Brigada lVI untada sera coma·nada per un.
Sergent, que tindra a les seves ordres un Caporal; Cap d'Esquadra i un Caporal ~errador,
que també actu~ra de Cap d'~squadra. .
Cada Esquadra de la B-rigada Muntada· es compondra de deu Agents ·i el Caporal.
El nonibre d'Agents de la Brigada Muntada
sera el que requereixil) les nec~ssitats del servei, dintre les previsions del P'ressupost~

l

l

..

CAPíTOL JI ·

cqMPORTAMENT I FUNCIONS ESPECIALS
¡
DEL PE~SONAL
.
\ a)

.-.

Normes comunes a tot el person_al · ·

~ART .. }B'.

Els. ·funciQ~üt~is_ .d~ la Pol~·c~a Urbaha: ~~:q:t a
· 'Agents' de l'Autoritat Muni,cipal q~e ~on, constittieixen un Cos amb caracter prop1, separat
deis que formen el personal administratiu i
. .
..
el suba.l te:.;n.
19. No podran .éssei d~sti!lats a !?restar altres serveis que els que s1gu1n prop1s del Cos.
20.. Solameilt realitzaran · servei. de galUa, bi sem. blants, els funcionaris de la. ·~o licia :r ana ~~
actes on acudi l'Ajuntament en Corporac1o,
l' Alcalde ··o una representació municipal per
acord ex~prés del Pie, de la Comissió de G.overn Municipal o bé l' Alcalde.
21 . La disciplina en el servei, · la.. c,or.recció en. t elt
tracte amb els ciutadans, la max~ma .su~ vi a
en els procediments per a fer valer llur aut<?ritat, que mantindran amb . to!a _fermesa, la
justesa de llurs decisi9ns~ ~~ senbmen~ ~~ la
propia . responsabilitat i una incorrupbbiiitat
absoluta són les qualitats indispensables q~e
en 1a ge~tió ·que els és c~nfia~a han de t~n!r
·s empre presents· els func10nans de la ~ohc~a
Urbana.
·
.

. .
T.

7
T.

A RT.
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Usaran la persuació ·per . tal d'aconseguir les
finalitats que els iniposa .llur ~bligació,_ i solall_lent en :<;as d'imprescindi~~e nec;essifat ·raran .ús de la forc;a. .
.
ART. · 22; Els . funcionaris de la Policia Urbana e~tan
obligats a ·saludar la bandera de la República,.
la bandera catalana i la de la ciutat d~ Barcelona parant-se, quad-rant-se i ·fent la salutació
de la manera reglam~ntaria inclinant el cap
i el cos. També es quadraran i saludaran dura~t l'execució of~cial deis himnes. de Íf Repú- ,
bbca, de Catalunya o de _les naCions estrangeres.
.
.
,~
Saludaran~. també, pero ·sen.se inclinar ~~ cap
·ni el cos, el President de la Generalitat, l' Al.:.
ca~<Je i ·C~nsellers Municipals de Barcelona,
així. ·cmn el Secretari de l' Ajuntament
~ls
Caps, Ofieials, Classes i'· Agents de la _Policia:. ·
Urbana i de la Policía de Trafic, i en general
totes les altres _Autoritats.
.
ART. 23. Els Oficials, Sergents,. Gaporals i Agents de la
Policia · Urban~ hauran de saber executar el~
;
moviments tactics elementals. · Aqü.est~ · instrqcció es limitara a la s·alutació; en els seus
diversos aspectes, i a la formació,- evplució i
marxa;· · en línia i en columJia; pero aquests ..
nwviments hauran d' ésser realitzats amb la
maxima exactitud per totes les ciasses referídes, i el del Pare Mobil i el personal de la Brigada Muntada haura d'.ésser instruit també en
els moviments propis de la respectiva especialitat.
ART. 24. Els funcionaris de la Policía Urbana es consideraran en servei permanent. La j Qrnada ordinaria de treball sera establerta per torns de
vuit hores seguirles, coní a maxim, i de quaran~
1

l

1

_.. .

ta-vuit .hores setmanals,., amb. '\dnt-i-quátre hotes consecutives de re pos la setmana. . . ~ .
ART. 25. Mai un funcionari de la Policia Urbana no rényara uii inferior ostensiblement davant el
públic, ni ho fara d'una manera incorrecta o
ferint .amb un tracte· impropi la dignitat del
seu subordhiat.
.
.ART. 26. Tota petició queixa ·que els funcionaris hagin . de formular la tramitaran a través de llurs·
superiors immediats. No obstant, podran, com
tots els ciutadans, adre<;ar-se per i~stancia a
.·
les Autoritats l\funicipals. . ·
-ART. ·27. · El persqnaJ haura de_ presentar-se a~ servei
convenientment net i · rasurat 1 anib !'uniforme
polit, sense taques, amb el pantalon ben planxat., les botes Ilustrarles, la . ·camisa, coll i
. punys perfectament.nets i el nus de la corbata
· ,. hen -· fet. N o ·· prendra part, encara ·que· sigui
fora de· l'horarl del servei, en diversions ini·prüpies de la serietat del Cos . .. · .
.
A:RT. 28. , Per cap motiu no aceeptara donatius ni grati_ficacions de cap mena.
~ ·
ART. 29. No en.frara en · conversa ni en~ discussi6 amb '
. ningú, i si la persona a la qual advertia d'al-.
guna f~lta o infFacció l~ ~r~plic.ava. d'una ma...
nera inconveilient, li fara·· observar atnb abso.:.
luta amabilitat la improcedencia de la seva actitud, j en ca~ . necessari la conduira a la Delegació de Poliéia per tal que sigui trames al
Jufjat el comunicat corresponent i en donara
coneixement als seus superiors.
ART. 30. No s'.asseura en portals ni en llocs'públics mentre vesteixi d'uniforme, _.ni .fumara o adoptara
actit-üds ~d'abandonament. No mantindra converses. amb particnlars ni -anib _altres~-'1\gents;
sinó les estrieta,meR1 nec-essa~ies pe:r al servei. -
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ART.

.ART.

ART.

ART.

• ART.

ART.

31. Mentre vesteixi~d'u.niforme es conceptuadt que .
es troba de servei, i no podra entrar en espectacles públics o cafes i establiments similars,
ni portar paq~ets, maletes o cistells.
32. Vetllarit constantment perque les disposicions
de l'autoritat es ·c ompleixin puntualment en
els punts on presti servei, i ~onara u'! rapid
i efica(( auxili a qui el reclam1, o a qu1, sense
. que· el reclami, el necessiti.
33. Haura de presentar-se al servei en el punt i
hora que se li hagi assenyalat amb la s~ficient.
anticipació per fer-se dtrrec del serve1 a realitzar.
34. Nq pod~ii separar-se del punt on se li hagi a~
senyalat servei, sinó en els casos de for((a major plenament justificats.
35. Si alguna indisposició 1'obligava a retirar-se
del servei, abans d'abandonar-lo, haura de posar-ho ep. .c oneixement del seu cap immediat, i
obtenir el seu consentiment.
36. No abandonara el servei que li hagi estat confiat fins que es pr~senti el relleu o l'agent que
hagi de substituir-lo; si ·el que l'havia d~ rellevar no es presentava en hora conven1ent,
sense abandonar el servei, ho posara en coneixement del seu cap immediat als efectes
oporhins.
37. Sempre que el servei ·que estigui realitzant no
li ho impedeixi, no podra negar la seva éooperació quan sigui r~clamada, i no li servira
d'excusa el fet que no estigui a la seva demarcació, el de no tractar-se del servei que tingui
confiat habitualnient, ni el d'ésser fora d'hora de servei, puix que té l'obligaCió ineHudible d'acudir en tot moment alla on la seva in.

J
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ART.

38.

j\.RT.

39.

ART.

40.

ART.

41.

ART.

42.

ART•.

43.

. tervenció pugui ésser necessaria.
Donara coneixement de tota novetat que s'esdevingui al punt on estigui de servei, i d'aquelles que per ésser molt greus ho reclamin . ho
fara, pel conducte més rapid, als seus caps i a
l'autoritat ·competent.
Sempre que sobrevingui algun des~rdre que, a
causa de la seva importancia, no pugui doIninar tot sol, ho posara immediatament en
coneixeme~t de l'autoritat· competent, perque
siguin adoptarles les mesures procedents, sense perjudici de donar-ne també coneixement
als seus caps.
Com a agent de l'autoritat procedira a detenir
els delinqüents, llurs complices i encobridors.
Quan persegueixi un delinqüent podra penetrar en qualsevol local on es refugii, amb ex'!'
cepció deis domicilis dels agents diplomatics
i consulars. Si s'hagués refugiat en un d'aquests, prendra les mesures oportunes per
tal d'estrenyer la vigilancia i evitar que fugi
la persona perseguida.
.
Curara de descobrir i de recollir tots els ·efec,tes, instruments i proves del de!icte, i de po~
s·a r-los a dispo~ició de· l'autoritat competent.
En cap cas . no p·odra penetrar amb caracter
oficial a la .c asa d'un cintada sense el seu consentiment, pero podra penetrar en tots els domicilis sense necessitat de l'auto ·del Jutge
competent quan demani auxili alguna persona
que hi sigui dins, o bé per evitar algun sinistre, tals com inu;ndáció o incendi~ o també
quan persegueixi un delinqüent sorpres "in
fraganti" o que s'hi hagi refugiat.
També podra entrar en establiments públics
-11-

mentre estiguin oberb, amb e~cepció de les hapítadons . destinarles al propie._t~_ri i la seva fa,- mília.
.
, .t\BT. 44. Haura d'estar cqmpletament instruit de tot el
que prescriguin les . Ordenances i Regla~ents
Municipals, adhuc les Ordenances de caraeter
fiscal, els bans de policia i de bon govern i les
lleis generals d~ la ~epública i de la Generalita! de Ga:talunya. ·
A RT.· 45
. • Donara' c~~eixement cada dia als seus supé_riors de les obres en construcció i reparacions
en edificis afectats del punt on presti servei, i
tanilié de les obertures d'establiments, ·canvis
de domicili, instal-lacions, fixació d'anuncis,
e~hibicions de mostres i tota mena de modific~cions subjectes a pagament ~'arbitri muniCipal.
.
·
.
AnT. 46.
Haura de ~oneixer les principals Autoritats, a .
_ les quals en tota ocasió demostrara la seva
consideració i respe~te.
ART. 47 ~ · Acollira sense discussió i complira fidelment
les ordres. que ~ebi deis seus superiors, i les. ·: .
inantindra secretes.
ART. 48. Qu::tn 1'Agen.t hagi d;ad~e<;ar una comunicació .
verbal a algun superior, primerament el saludara i després li fara una relació succinta del
fet, evitant tota digressió inopqrtuna, tot comel,ltar"i propi, emprant un to de veu mesura! i respectuós i anomenara .cada persona de
la qual parli pel seu nom i tractament.
ART •.-49. Quan acompanyi algun super~or o ·un ciutadá
qúalseW>l, li donara la dreta 1 en la conversa
sera tan la~onic com pugui.
ART. 50 • No entrara· ·en cap dépendencia oficial _ni, en
•
cap casa particular s~~se deinanar preVIa=- 12-

a-•... •

ment permís; un cop l'hagi obtingut ·es descobrira, mantindra el salacof. o la gorra a lama
es_querra amb la Visera cap ·enfora, i s'estara.
quadrat.
ART. 51. Cada ftincionari amb comanament, dins la
seva jer~rquia, i de conformitat amb ·les par- .
ticulars instruccions que rebi deis seus superior, tenint; per altra band~, sempre ben presents els ~preceptes continguts eh aquest Reglament, dirigira amb amplia autonomía els
seus subordinats i organitzara i controlara els
serveis de la m_a nera que estirui més efica<;.

-

ART.

ART.

b)

Funczons del personal_ amb comanam_ent

A part de les ohligacions generals de tots. e!s
. funcionaris del .Cos, els Caporals de la PohCia
Urbana observaran les següents:
Seran exempie, per als Agents de la seva Esquadra, de puntualitat, de disciplin:a, .d'instrucció, de decisió i d'estima al servei.
.
Revistaran dHtriament els Agents de la seva Esquadra perque es presentin .al servei en les·
maximes condicions de pulcritud.
Realitzaran personalment els s~rveis. mé.s ~e:
licats i se situaran al lloc de mes penll SI n h1·
havi a.
Donaran compte als seus superiors de t.ot~s les
incidencies relacionades ainb el servei, I per
escrit si revesteixen importancia. Així mafeix
dona;an compte del bon o mal servei deis
Agents a les seves ordres.
'53. A part de les obligacions generals de tots els
funcionaris del ·Cos, els Sergents observaran
les següents:
Passaran_ revista i llista diariament a les Es52.

13-

'

quadres a les seves ordres per tal que el personal es presentí en les maximes condicions
de pulcritud.
.
Dirigiran personalment els serveis que ho requereixin. i controlaran rexacte compliment
de les ordres donarles per la Superioritat.
Si el personal de llur Brigada realitza serveis· a punts diferents per Esquadres, per parelles o · individualment, es desplat;aran per
comprovar que els diversos serveis es realitzen amb la maxima exactitud i eficacia.
Lliuraran dH.triament als Oficials u·n comunicat escrit donant compte de les principals in- .
cid{mcies del servei, del personal que hi ha
estat present, deis bons o mals serveis deis
funcionaris a llurs ordres, deis malalts, etc.
· Seran exemple de· puntualitat, de disciplina,.
d'instrucció, de decisió i d'estima al ~ervei per
a tot- el personal de Ilpr Brigada.
Proposaran les sancions al pers01ial que se'n
faci mereixedor, d'acord amb els preceptes
' d'aquest Reglament.

.

ART.

54.

A part de les obligacions generals de tots els
funcionaris del Cos, els Oficials, Caps de Divisió observaran les següents:
Lliuraran dHuiament a l'Oficial Major un comunicat escrit referent a l'estat de la forc;a,
personal present al servei, malalt o amb ·nicencia, etc. i deis serveis realitzats el dia anterior.
Deis serveis que per llur especial importancia
ho mereixin~ faran un report a · part.
DHtriament lliuraran, també, a !'Oficial Major
un eomunicat amb la distribució de servei i
forces per al dia següent, en compliment de
les ordres de la Superioritat.
~

14-

Dirigiran personalment els serveis q~e ho re- ·
quereixin i controlara~ l'exacte comphment de
les ordres donarles pér la Superioritat.
Passaran, sempre que ho ereguin convenient,.
. revista .del personal a l~s seves ordres, dins
les possibilitats deis serveis encomanats a la
respectiva Divisió.
·
Imposaran les sanCions previstes en aques.t.
Regla~nent dins llurs atribucions.
Al\,T. 55. L'Oficial Major traslladara al Cap deis Serveis els comunicats de les Divisions amQ la
seva conformitat o nota deis m~tius pels_quals
rio els aprova. ·
·
Trametra a les Divisions les m·dres del Cap de
. Serveis, i circulara les instruccions que estimi
oportunes per a llur exacte compliment. Con.;
trolara el funcionament deis serveis als punts
on es realitzin. Passara revista a les Divisions
~ quan h_o estimi convenient dins le~ ·p ossibili..
tats del servei, per separat, o conJuntament,
previa la venia del Cap deis Serveis.
Aplicara les sancions que li permet aq.u est Reglament.
·
ART. 56. El Cap deis .Serveis de Policia Urbana rebra
les instruccions del Director de Circulació i
Policia Urbana, cap ~ de tots els serveis del Departament, i curara de llur exacta observa~i?.
Fara complir a tot el personal de la Pohc1a
Urbana les prescripcipns d'aquest -Reglament,
i aplicara o proposara les sancions i recom- .
penses que, en virtut del mateix Reglament,
li estan permeses.
.
Rebra de !'Oficial Major de les Divisions els
comunicats de cada una d'elles, i les notes de
conformitat o de desaprovació que li hagin
merescut, i procedira en conseqüencia. Així
-15-

mateix rebra els comunicats deis Ofichds Aju- .
·dants i Sergents encarregats- ~el Departament
Central, de la Se·cció d'lilstrucció i Entrena. merit, del Pare Mobil i
la ..Brigada Muntada.
tada.
.
. Donara totes les ordres que estimi necessaries per a la bona marxa deis serveis; i revistadt parcialment la forc;a a les seves o~dres
sempre que ho estimi pertinent, i la totalitat,
previa venia del Conseller Regidor de Circp-:
la ció i Po licia Urbana. .
Controlara personalment els serveis enco~a
nats ·a la Policía Urbana i tindra cura del bon
estat del m'aterial i equip; de la bon:a instrucció del personal; de la seva pulcritud i perfecte comportament i de la justificació de to- .
tes les despeses que es realitzin per ·al servei,
d'acord amb les cónsignacions previstes.

de

"·

......
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:. UNIFORME 1 EQUIP

¡·

ART.

57.

ART.

'58.

.

Els funcioilaris de les icategorie~ d'Oficial Ma"!
jor, Oficial ~judant, Sergent, Caporal i A~ent .
de la Policia Urbana vestiran· tot temps uniforme de color blau fose, que coiisisti:.;a en a~
ricana oberta i pantalon planxat, amb les insígnies. del Cos :respectiu en placa fixada al
costat esquerre del :pit; en aquesta placa constara el número de funcionari que ostenti, i a
la part inferior del ·coll de !'americana el número o distintiu de la Divisió o Servei al qual
pertanyi el funcionari. Usaran camisa, coll i .
p·unys i corbata, guants grisos, i cal~aran botes d'una pe~a, negres.
'
Usar.a n gorra._..semirígida del mateix ·color que
!'uniforme, amb el distintiu corresponent.
L'uniforme d'hivern sera el mateix tot temps
i es completara amb una pec;a· d'abric de color
blau fose, que ·consistira en un capot llarg,
creuat, amh mig cinyell al darrera i gira quadrada, amb el núméro o distintiu de la Divisió
o Servei a· la part inferior del coll i butxaques
obertes al costat. Per ·protegir-se contra la plu- .
ja podran usar impermeable negre, tirat, amb
capb:txa o gorra impermeabilitzada-.
Els funcionaris del Pare Mobil de la Policia
Urbana i els de la Brigada Muntada vestiran
el mateix uniforme que el restant' personal de
-.17-

ART .. 59.

l

ART. 60.
ART. 61.

ART.

62.

ART. 63.
ART. 64:

ART.

65.

ART. 66.

ART. 67.

la Pollcia Urbana, amb la diferencia que usa- ,
ran pantalon "breac'' i "leguis", a part deis
correspone:q.ts distintius.
Els Caporals es distingiran per un doble galonet vermell fonnant angle amb el vertex a la
part superior, i !'ostentaran al priiner tert; superior de la maniga esquerra, a la banda exteri'Or.
Els Sergents ostentaran· al mateix indret ~ en
la mateixa forma un galonet argentat.
Els Oficials, Ajudants de la Policia Urbana ostentaran de la mateixa manera un doble galonet argentat; !'inferior sera de la meitat de
l'amplada del superior. ·
Els Oficial~ de la · Policia Urbana usaran un
galó_tre~1at, argentat, a la boca maniga.
L'Oficial l\fajor de la Policia Urbana ostentara un doble galó trenat, a la boca maniga.
Els Oficials,- Caps de Divisió de la Policia Urbana, ostentaran el mateix galó argentat a la
part baixa del coll de la gorra. L'Oficial Major
de ·la Policia Urbana ostentara un doble g~ló
argentat a la gorra. _
Per al servei de gala, el p-ersonal de la Policia
Urbana de totes les categories usara el mateix
uniforme que per a diari, amb la sola diferencia d'una franja amp1a gris perla de llarg a
llarg de la costura deis camals deis pantalons~
Tot el personal de la Policia Urbana de les
categories de Caporal i Agent usara matraca
de cautxú amb anima de lona. La ,portara a la
ma dreta.
Tot el persop.al de la Policia Urbana, sigui la
que sigui la seva categoria, estara proveit d'autoritútció per a ús d'arma de foc, que tramitara el Cos.
18- '

•,

Solament usara visiblement arma de foc el
personal de les ·categories d'Oficial i de Serge~t, els Caporals i Agents que realitzin servei de Guarda-hoscos, als Pares exteriors i al
~e ~~ntjuic. A més, el del Cos de guardia de
l AJuntament, el del Refor~ de guardia al Departament ·Central de Circulaeió i Policía Urbana i el ·que realitzi servei d~ custodia de cabals municipals.
Aquest personal sera dotat d'arma de foc de
·sistema adequat -als serveis, quan la natura- .
lesa del servei ho requereixi. Igu·alnient seran
dotats d'arma de foc els motoristes, xofers i
cicli~tes, i la Brigada Muntada, la qual també
usara n1atraca de la longitud convenient. ·
El restant personal podra usar arma de foc
curta en els casos én que ho acordi la Comissió de Govern 1\iunicipal.
Els funcionaris que usin arma <fe
foc visible,
.
· e~taran proveiis de cinyell de cuir i bandolera.
ART. 68. Les peces de l'equip i uniforme, i les armes
es renovaran quan ho reclami el seu ·estat.
No obstant, als efectes de control de la bona .
conservació de !'uniforme i equip 'f acilitat a
c~da funcionari, s'assenyala a cada pe(_;a la seguent durada:
·
Pantalons: un any.
Americana: divuit m esos.
Capot: dos ~nys.
Gorra: un any.
Camisa, colls i punys: un any.
Botes: deu me sos.
Guants: sis mesos.
"Leguis" i corretj am: tres anys.
Matraca-: tres anys . . .
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CAPíTOL IV
REGISTRE DE FUNCIONARIS
1 PERMANENCIA AL COS

69. Els funcio11:aris del CQs de Policia .Urbana se·
ran· numerats correlativament segons l'ordre
que els ·Correspongui a l'escalafó general. El
Cap deis Serveis de la Policía .Urbana, !"Oficial .
1
Major i els ·Caps de Divisió. no seran compresos en les numeracions de refer~ncia.
ÁRT~· 70. Pera cada funcíonari.de la Policía Urbana s'o ..
brira un Full de Serveis, on, junt amb la ·seva
filiació, constaran els antecedents relatius al
funcíonari, els serveis realitzats, els ascensos,
recompenses, sancions, llicimcies, m~lalties,
armament, vestuari, i, en general totes les circumstancies relacionades amb el servei que se
li refereixin.
La Plantilla del personal del Cos de Policía
ART. 71.
Urbana comprendra únicament funcionaris de
menys de 50 anys d'e.dat, en les categories de
Caporals i d' Agents; de menys de 55 en la ca·
tegoria de Serg~nt, i de menys de 62 en la ca·
tegoria d'Oficial.
En arribar a les edats referirles, · els funcíonaris, automaticament; seran donats de baixa
de la Plantilla de la Policía Urbana. Restaran ·
adscrits a la Plantilla d' Amortitzacíó; passaran a fer un servei més sedentari . i percebran
ART.

-

el mateix haver que ..tenien con'sigiia.t en a·lt
. ·
· d
··
· ·
'
res
o f Icines I ependencies municipals tl' - d
l...
11
t"
1
.
.
,
acor
am
. 1:1
_urs. ·p~r Icu ars aptituds. ·
~·
Seran JUbilats en ·complir 62 anys,. pero els se·
ran recon~gu~s 5. ~nys de serveis a tots els éfec ..
t~s, de la JUbilacw. ·Per· al Cap deis Serveis regira, ,en tots els- extrems, el Reglament General d Empleats:- · . · · ~es m_ateixes regle.s se seguitan per als furic;~naris. qu_e, a -causa d'una relativa inaptitud
fis.I.c~, ~1gu1 convenient de separar del servei
acnVIsSim 9'ue ~an de realitzar a la via pública els funcwnaris d_e la Polic~a Urbana.

..
-··

20 ·21 -

-

ART.

CAPíTOL..V

- ART.

INGRÉS I ASCENSOS

ART.

Pera ingressar a la Policía Urbana, a part de
les condicions generals previstes al Reglamen~
general d'Empleats de l' Ajuntament, caldra
réunir les següents: .
.
a) · Ésser major d~ vint-i-tres anys 1 menor
de trenta-cinc.
.
b) 1\-:I~surar un metre, setanta cent~metres. de
talla, . -com a mínim, i un metre, vuitanta-Cinc
com a maxim.
.
.
d' . d
e) Ésser de 'complexió robusta 1 ·gau u _ e
perfecta salut.
, .
.
d) . Coneixer bé les quatre regles d ~r1t.meh~a,
el sistema metric decimal, i ~?sseu a~ph~
ment els altres coneixements d Instruccio..primaria.
. . 1 . t '
e) Coneixer les Ordenances Mun1~1pa s 1 enir nocions de la legislació genera~.
f) Coneixer la toponimia de la C1utat.
g) - Presentar certificat d'e:am~n .amb r~sul
tat favorable de l'Institut ~s1cotecn1c ~e la Generalitat de Catalunya, lhurat despres de la
data en que hagi estat ariundada la c?nvocatoria per proveir vacants ..
h} Acreditar veinatge a Barcelona.
73. L'ingrés s'efectuara normalment pe~ ~a categoría d' Agent, pero sempre per oposiCIÓ.

72.

ART.

-
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ART.

ART.

ART.

ART.

74. Les condicions físiques requerirles per l'in.grés seran garantideS per una comprovació
medica; les condicions d'instrucció seran ga...
rantides per un examen, i les altres condicions
seran garant~des per les certificacions corresponents.
75.~ En igualtat de condicions d'aptitud seran preferits els orfes i fills de funcionaris del Cos
de la Policía Urbana, ·els antics Sergents i Caporals de l'exercit o els que hagin servit a la
Guardia Civil, Carrabiners, l\ilossos d'Esquad~a. i Cos de Seguretat, preferentment si han
servit a Catalunya.
76. El Tribunal per a les oposicions d'ingrés estara format pel Conseller Regidor de Circulació
i Policía Urbana·; per dos Consellers Municipals designats per la Comissió de Govern; pel
Director de ·Circulaéió i Policia Urbana i pel
Cap deis Serveis de la Policía Urbana.
77. Els ascensos es faran sempre per _c oncurs entre funcionaris de la Policía Urbana i de la
Policía de Trafic de la categoria immediata inferior · a la vacant a proveir i tenint en compte els merits que es desprenguin deis respectius expedients i Fu1ls de ·Serveís. Els con-:
cursants · podran ésser sotmesos als exercicis
que el 'tribunal estimi convenients.
78. El Tribunal per a les places d~ascens estara
format de la 1nateixa manera que el de les
oposicions per a l'ingrés -~ la Policía Urbana.
79. E'u igualtat de -c ondicions d'aptitud seran pre..
ferits, primer; els 'funcionaris que ostenti!l algun merit especial en llur Full de Serveis; després, els que portin un nombre superior d'anys
al servei de l' Ajuntament-; finalment els de
-25-

inés edat ·i entre els· qüi p9sseeixin el.•co-Íl_eixe~ ~.
ment de. m~s idiomes;
·
80 ·.. Els carrecs .d'Oficial , Cap de Divisió de ~a. PoART.
:
licia Urbana seran proveits, en.l~s con.diCions
referirles, per ·concurs entre Oficia~s a]ud~n!s
. de la Policia Urba_ria i Sergén!s. de _la :·~hCia
Urbana i de la P'olicia de Trafic, Indisbntament.
.
·
. .
. ·
ls
carre.cs
d'Oficial
Ajudant
de
la
Pohci~
Ur. ART.' 81. · E ·
ntre Ser
bana seran prÓYeits :per c~ncurs e . .
gents de· la· Policia Urb~na I de la Pohcia de
Trafic, indistintament. ·
..
Els dtrrecs de Cap deis Se:.:veis d~ ~a PohCia
ART. 82.
Urbana i d'Oficial Major de la Pohcia lJrba~a
seran· proveits per concurs entre funCionar.Is
murticipals, i ~eran preferits, e~ igualtat de
condicions,. .els fui~Cionaris •a~scrli~ al Depar·talnent de Circulació i Pohc1a lJrbana.

CAP1TOL· VI

RECOMPENSES 1 SANCIONS
ART.

ART.

ART.

ART.

83.

Les recornpenses cónsistiran:
a) En la· Felicitació Privada al Funcionari,
b) En la Felicitació Pública que figurára a
l'ordre general del Cos.
·
e) En la Menció Honorífica, que es· com~ni
cara oficialment a l'interessat; J_jgurara a rordre de servei del Cos; a més, s'anotara al Full
de Servéis · del funcionari i servira de reco*
manació ·per als seus ascensos.
·
d) · En la · concessjó . d'una Medalla de Merit
. de Primera i de Segona dasse, que comporta*
ran; réspectivament, un premi per;manent en
el primer ·cas, i p,er ·u:h,a sola vegáda· en él segon; eq1;1ivalents al deu per ·cent de I'have:r
anual d_el_ funcionari.
84. La Medalla de Merit de Primera classe solaInent podra ésser conced~da dues vegades. al
mateix funcionari, . i mai dins el mateix any. ·
85. La concessió de les 1\Iedalles de Merit es fara
sempre, previa incoáció d~expedie.nt, per la
Comissió de Govern Municipal i a proposta del
Conseller Regidor de Circulació i Po licia Ur*
bana, previ informe del Cap dels Serveis de
Policia Urbana.
·
'86. L'ordre de concessió de les l.VIedalles de l.VIerit
de Primera i de Segona classe, es considerara
~
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ART. 87.

.
ART. 88.

ART. 89.

ART. 90.

..

ART. 91.

com a d.iploma de les mateixes, i el seu m·i·
gi:rial s'unira a . feX;pedient de l'interessat.
Els afa:vorits forma_ran al cap dels··funcionaris de la seva dasse i se'ls -distingira sempre
coliffant-los els millors serveis- _dins Ilu:r· categoría.
.
.
_
A iniciativa propia o a · propo_sta dei-s -~ergents,
els ·Oficials de · la PoliCía l,Jrb~na i Encarre . .
gats de .Servéis podrah castigar amb serveis es·:
pecials més ·penosos les faltes de caractef lleu
qúe coniet'in els· ,Agents "i Capor.als.- ·
·La reinéidencia en· una
lleu comportara~
a part del reci:trrec en l'horari d_e .servei, una .
Amonestació qúe constara al Full de Serveis
del funcionari, i ..-que sera hnposada, a iniciati~a propia o ~ proposta de l'Oficial respectiu, pel Cap .de: Se;rveis de la Policia Urbana.
Es conceptuaran faltes lleus les de punfualitat per una sola vegada, les de n1anca de capteniment en el servei i, en general, les inf:ra~•..:
cions del Reglament no previst_es a111b ·un castig superior. .
·
·
Les mateixes faltes seran ·castigarles -~empre
amb Amonestació, si són· comeses per Sergents o Oficials .
S~ran castigarles amb Festa For<;osa, sense
sou, d'un a vuit dies, les infraccions al Reglament per desobediencia, no greu, a les ordres superiors, l'acceptació de donatius o recompenses per gestió d'assumptes de caracter
muni-cipal que no cau sin perjudici a l' Ajuntament o a tercera persona, i la reincidencia en
faltes sancionarles anteriorment amb ~mo-

falta

,.

~d~~

ART. 92.

Aquestes sancions seran impos-ades per decret
del Conseller de Circulació i Policía Urbana a
-

propo~ta del Cap de Serveis de la Policia Urb~na; ~ constaran al F'ull de Serveis del fu _

~oo~.

.

.

n

Les faltes g;eus de di%~iplina: I'acceptació :de
~ec?m~ens~s _de particulars per actes ·que pe.r·
J,Udiqn_In 1 AJ~Iitam~nt. o, terceres persones,
1 _embriaguesa. 1 la reincide!J.cia en actes. anterwrment_ casbg ats amb Festa For<;osa seuse
sou, ~ot~varan la Suspensió d'Empleu i Sou,
·de_ Vl!~t dies a dos mesos, que acordara la Co;missio de Govern l\funicipal ·a proposta del'
~onseller de Circ~lació i P?licia. Urbana, previ
- Informe _del Cap a.e Serve1s de la Poli~ia Urba!la· Aques~a, ~a~ció constara al F'ull de ·serveis del. funcionari
.
.
..
ART. 94. La Teincidencia en faltes ·castígades amb Suspensió d'Empleu i Sou, de vuit dies a dos mesos, les faltes d'insubordinació greu o de car~cter .-col~ectiu, i~plica·~a!l. l'obe_rtura d'expedient 1 la sepa.racw definitiva del funciona,-¡
que acordara la Comissió de Govern Mrinici~
pal, després d'estiinar els descarre·cs que formuli I'ii1teres_sat.
ART. 95. La conseqüencia autoinatica d'un'a ~~ta desfavorable al Full de Serveis deis funcionaris
de la Policia Urbana és -la invalidació del funciona~i áfcctal per a tot ascens o recompensa
e-special, pero ...els merits i serveis del funcionari invalidat se·ran consignats, malgrat tot, al
Full de Serveis als efectes de l'article següent.
Les faltes lleus no ·constaran al Full de Serveis.
ART. 96. El funcionari que tingui una nota desfavorable al sen Full de Serveis, podra sol-licitar la
seva invalidació al cap d'u~ any d'haver-li estat imposada, si, després de·Ia formació de l'exART. 93.

.
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pedient oportú, s'acredita clarament que du~
rant aquest t~mps ha observat una conducta
immillorable, que ha complert exactament- les
seves. obligacions i que ha merescut un con. cepte favorable deis seus Caps. En aquest cas,
la Comissió de Govern 'Municipal podra anu¡.:. .
l:tr la referida nota desfavorable, la qual restara sense efecte reglamentad.

..
CAPíTOL VII
LLICENCIES I lVIALALTIEs· ·

ART.

-
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97.

Per a la concessió de llicencia als funcionaris
de la P~licia · Urbaná, es tindra en compte el
que preceptua el Reglament general d'em~
pleats· de 1' Ajuntament, i les regles segü·ents:
El Cap. deis Serveis de la Policía Urbana po.dra coricedir. als· seus subordinats cinc dies
d'absencia al servei per causa justificada, pero
no podra prorrogar-los ni concedir-los al mateix funcionari més de· dues vegades en un mate~x any.
L'Oficial Major podra concedir tres d~es d'absencia al servei i en donara compte al Cap deis
Serveis.
Els Oficials podran concedir dos dies d'absencia al servei i en donaran compte eri. la .
forma reglamentaria.
Els Sergertts podr~n concedir un dia· d'absencia al servei i en dop.aran compte en la fornla reglamentaria.
_
En tots els casos, el servei haura de restar degudament assegtirat per la sul)stitució · del
funcionari al qual _es .concedira llicencia .
. Tois els funcionaris de la Policia Urbana podrari gaudir, de la 1nanera establerta al Reglarnent general d'Empleats, de les llicimCies pel'
a uns terminis superiors que hi són previstes.
·-
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ART.

98. En cas d'impossibilitat d'a:cudir al servei per
indisposidó, el persQnal de la Policía Urbana
ho ·comunicara, aimenys mitja hora abans de
comen<¡ar el servei, al séu cap immediat. L'endema háura de preseJ?._tar la corresponent bafxa,-certificada per un facultatiu.
La impossibilitat d'efectuar el servei per causa
de malaltia durant un ter1nini superior a un
any, implicara la separació definitiva. del funcionari, que acQrdara la Comissió de Govern
Mun~cipal, previa la incoació de l'oportú expedient.
·

. .
Aquesi Reglament:del Cos de Policia ·
Urbána fo~ aprouat per l' Ajuntament
Ple_, en Sf;S$iÓ del .dia 30 d'abril de
l'any 1934.
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