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TITOL 1 

De la constitució de 1'Aj 

ARTICLE 1 L'Ajuntamc 
gons les prescripcions elector 
Municipal, e s  constituirh, per 
ses funcions, el dia que la llei : 
forma que la llei disposi. 

ART. 2.0n Per al despatx 
de sa incumb&ncia, i de confor 
que la llei previngui, 1'Ajuntan 
posara de tres Comissions ordii 
nades d'Hisenda, de  Gavernaci 
Pública i indeterminat, i de Fon 

Correspondran a la Comis 
els negocis següents: Pressupo 

untament 

lnt, elegit se. 
.als de la Llei . 
S tal d'exercir 
senyali i en la 

: dels negocis 
mitat amb $0 

ient es com- 
~hr ies  Enorne- 
6, Instrucció 
nent. 
sió d'Hisenda 
ist, amb totes 



ses incidkncies; Despeses i Ingressos dc 
Municipi; Propis; Arbitris; Consurns; Me 
cats; Rifes; Recursos extraordinaris; En 
prkstits. 

Entendra la Comissió de Governacj 
dels negocis referents a Estadística o Padrc 
Registre Civil; Eleccions; Reemplacarnent 
Milicia; Servei de bagatges; Pabellons; Ailo 
jaments; Drets i Obligacions del Municip 
Causes pies; Escoles públiques; Junta loc 
d'Ensenyament primari; Casa de Correccii 
Beneficencia; Sanitat; Cerimonial; Festil 
tats; Ram de Pesadors; Mostacafia; Exg 
dient d'Ajuntament; Assurnptes externs a 11 
oficines; tot qo que no pertanyi directame 
als altres Negociats. 

La Comissió de Foment tindrh a S( 

chrrec tot $0 que sigui relatiu a Obres P 
bliques; Oanament i millora de la ciutat; Pa 
seigs; Carrers; ~rn~edri*ts ;  Fonts i canon 
des; Bombers; Neteja pMblica; Retolació 1 

carrers i numeració de cases; 11-luminac 
poblica; Construcció d'un nou Escorxado 
d'un now Cementiri; Obres particulars 

totes menes; 
cions i millor 
de claveguer~ 
ter particular 
radors de vap 
sos per a con 
enfora i per a 

LJAjunta 
Comissions.p 
siguin per ma 
siguin per acc 

Encara 1 
ter transitori 
especial com 
per a un obje~ 
poral. 

ART. 3.e 
hauran de co 
que fixi la llei 

ART. 4. 
aixi les ordini 
pecials, el T 
aquest carrec. 
establert en 1 

Construcció d'edificis; Repara. 
es dels mateixos; Construcció 
:S i diposits 
; 1nstal.laciC 
or; Instal-la 
istruir apara 
I col'locar v 
rnent tindrá ,.,.. ,,,,,,,, ,,,,, , 
ermanents les especials que ho 
inament de la llei i les que ho 
3rd de I'Ajuntament. 
indrh l'Ajuntament, arnb carhc- 
i fins que pugui donar f i  a son 

és, les Comissions aue acordi 

wipuaai ic:, umisswns sera ei 
o I'Ajuntament 

Presidirh les' Comissions, 
iries o permanents com les es- 
inent d'Alcalde nomenat per a 
de conformitat amb $0 que és  

la Ilei; quan no li fos possible 



assistir, delegara a altre Tinent o Reg 
seguint I'ordre de preferencia que la 
fixa. Si I'Alcalde assisteix a les sessisn 
les Comissions, en sera President, per se 
de totes elles per dret propi. 

ART. 5. Les Comissions desp, 
rin els negocis que els siguin pertanyi 
seguint, per regla general, I'ordre de 111 
grés en la Secretaria del Negociat, de 
formitat amb el registre de la Secretari 
I'Ajuntament, establint per a aquest e 
un torn rigorós, sens perjudici de con 
preferencia a aquells negocis que pe 
mateixa naturalesa ho reclamin, en qua 
sera consignada s n  l'acta respectiva aq 
circunstancia. 

ART. 
ran en 1; 
ment. 

Estei 
seran reaacraueb I L U ~ L U U I ~ U C J  ~ C I  

respectiu Negociat exercint com a Seci 
éssent els a c ~ r d s  sotmesos a I'aprobac 
1'~jutament mitjansant diclAmens firma 

6. Les Comissions funciona- 
i forma que disposa aquest Regla. 

5s dels Regidors pertanyents a la 

licthmens sotmesos a la sanció de 
ent, anirán acompanyats de I'expe- 
!Is antecedents necessaris per al 
let coneixement dels assumptes. 
7. Les Cornissions podran des. 
negócis nomenant, de entre els in- 
le les formen, un o més Ponents, 
issorant-se amb el Lletrat desigmat 
iicipalitat. 
8. u En cas de desacord po- 
formulats vots de majoria i de mi- 
quals s e r h  calificats pel nombre 
que respectivament continguin; o 
els desidents llur vot particular en 

1 Comissió. 
9. Les Comissions especials o 
1s seran elegides, mentre sigui pos- 
-eient les de les ordinaries, amb el 
es quals tinguin major analogia, 
rb, en general el nomenament 
omissions, per tal que en el des- 
ie$ocis hi hagi la millor unitat, 



ART. 10. EIs Regidors desenpenyari 
així mateix els comesos especials quel'Alc: 
de, les Comissions o I'Ajuntament els co 
fiessin i donaran compte del resultat obti 
riut. de oaraula o per escrit, SeQons la natur 

ART. 11. La presidencia de i'Ajun 

ment correspon a 17Alcalde; en son defec 
als Tinents, per ordre numeric de menoi 
major; mancant aquests, al Regidor que 
sigui per major nombre de vots; i aixi si 
cessivament, segons ve senyalat en la ' 
Municipal. 

El Governador presideix sense vot qi 
assisteix a les sessions, 

ART. 12. Correspon al President: 
l e  Convocar, obrir, suspendre i cl 

re les sessions, arnb les formules estab 
tes per als respectitas cassos o previstes 
la llei. 

2.0n Mantenir 1 
concedint la paraulr 
manin. 

3." Fixar i ¿ 
Votacions. 

4.t Cridar a 1 
deixi notoriament, i 
blement se'n separi 
la tercera advertenc 

5.t Encomana 
els comesos que pe 
tament i de la ciutal 

Convoca 
cessari, les Comiss 
peclals de I'Ajuntan 
ne les discussione. 

7.& Convoca 
extraordinhies, de 
cultats i obligaciom 

i'ordre en les discussio'nd, 
3,  per torn, als que la de- 

lirigir les qüestions i les 

'ordre l'orador que s'exe- 
i a la qüestió el que visi- 
', retirant li la paraula a 
:¡a. 
r als Tinents i Regidors 
:r al bon servei de 1'Ajun- 
: cregui convenients. 
r, quan hc consideri ne- 
iions permanents i les es- 
 ent t. presidir-les i dirigir- 

r aixi mateix les sessions 
conformitat amb les fa- 
; que la lle¡ l i  senyali. 



Urdre de les sesszons, llur varzaesa, aesoum ueLs nr 
gocis, dictkmens, vots ,uarticulars, esmenes, orc 
posicions i altres. 

ART. 13 Hi haura sessions ordinarie 
i extraordinaries. L'Ajuntument senyalarh el 
dies i hora en que hagin de tenir lloc les pri 
meres en la sessió inaugural de presa d 
possessió, no podent-n'hi haver menys Ú'un 
per setmana i tenint d'ésser convocada am 
vintiquatre hores d'mtelació, excepció fet 
dels cassos d'urghncia. 

Les extraordinhrie? seran convocade 
per I'Alcalde quan ho cregui oportú. o qua 
el G~vernador  li  ordeni. o bé quan ho reclan 
la tercera part dels Regidorr. 

La durada de les sessions sera de trc 
hores, i en el cas de  no haver acabat el de! 

I'ordre pliblic, el 
ració o bé per aft 
teixa o dels Regic 

ART. 16. 
tota valor els ac( 
ordinaries celebr: 
i les extraordinar 
calde en la forma 
guts en els artic 

e o assumptes de la sessió 
.ord del Excrn- Ajuntament 
3. 

,n les con\locatóries per a 
inhries s'hi expressaran els 
~i hauran de tractar, no po- 
t ocupar-se de  cap altre en 

x i .  
es  sessions seran 
it secretes si ho 

.-.,.-,.-.."--L- --" 

presos en les sessions ex 
-an ésser ratificats en la pri- 
ie se  cele1 
Jnes i altr 
t solamen 
oria dels Lui iwrre i iLs  pcr 

..-.-. --. -, ..-, tar d'assumptes relatius a 
regirn interior de la Corpo- 
x t a r  al decorum de la ma- 
dors. 
;eran nuls i desproveits de 
)ras presos en les sessions 
ides fora dels dies senyalats 
ies no convocades per ]'Al- 
I i amb els requisits previn- 
:les anterlors o en les quals 



- 14 - 
s'haguessin tractat assumptes no expressa 
en la convocatbria. 

ART. 17. HO serfin així mateix une 
altres si fossin celebrades fora de les Cas 
Consistoriale, exceptuats els casos de for 
major. 

ART. 18. Estaran constantment anu 
ciats, en els llocs de costum, els dies i ha  
de celebració de les sessions ordinhries. 

ART. 19. L'Alcalde, els Tinents i 6 

Regidors estan obligats a concorre puntu; 
ment a totes les sessions, no impedint- 
justa causa, la qual, en son cas, haurh d'éss 
acreditada. 

ART. 20. Pera que hi hagi sessió cal 
-..A- A--:- a- 1- 3-1 A - L I  3 -  m- - !> -  
~ I C X I I L I ~  ue la iiiajuria riel rural ue negiuc 
que, segons la Ilei, corresgonguin a I'Ajt 
tament. 

Si en la primera, reunió no hi hagu 
nombre suficient per a acordar, sera f e  
nova citació per a dos dies després, exprt 
sant la causa, i els que hi concorrin podr 
pendre acord, qualsevol que sigui el S 

nofnbre. 

la i )rs 
l 

in- 

La mr 
retgida cad 
estableixi. 

ART. 
de la sen 
les sessioi 
suficient d 
calde o aq 
que el Sr  
sents,cons 
rant que 1'. 
per mancc 
en els diar 
dels Srs. 
d'aquells c 
frutant de 
justa caus: 
blerta en 1 

ART. 
Ilegint el S 
sera sotm~ 
Els concq 
probables 
rits i rectií 

inca d'assistencia podrri &ser cor - 
la vegada amb la sanció que la llei 

21. Passada mitja S 

yalada per a la L.~~.--.- -e 
m, sens haver-se reunit nombre 
le Srs. Regidors, 1'Excm. Sr. Al- 
luell que el substitueixi, disposarh 
. Secretari prengui nota dels pre- 
,ignant llurs noms i cognoms, decla- 
Ajuntament no pot celebrar sessió 
i de nombre i publicar& l'endema, 
is de la cíutat, els noms i cognoms 
Regidors que hagin assistit i els 
p e  hi han deixat d'assistir no dis- 
llic6ncia o no fent al-legació de 
i ,  sens perjudici de la sanció esta- 
a Ilei. 
22. Comenqaran les sessions 
iecretari l'acta de I'anterior, que 
esa a I'aprobació de I'Ajuntament. 
,tes equivocats noloriament i com- 
inmediatcnment, podran ésser aclad 
k a t s  en I'acta; si no fossin d'aital 



naturalesa els esclariments seran consultats 
a I'Ajuntament, i havent aquest aprobat la re- 
clamació, es  fara constar en I'acta del dia. 

ART. 23. Aprobada I'acta i resoltes 
totes les incidencies de la mateixa, sera donat 
compte del despatx oficial, les cornunicacions 
i documents del qual seguirán el curs corres- 
ponent que el President els senyali, sens 
perjudici del dret dels Regidors de fer sobre 
el curs esmentat les observacions quu esti- 
min oportunes. 

ART. 24. Seguira a la lectura del des- 
patx oficial la dels dictamens de les Comis- 
sions ordinaries i especials relatius als nego- 
cis de llur respectiva incumbencia, per a la 
qual cosa sera guardat l'ordre numeric resul- 
tant d'una llista posada pel Secretari, vinti. 
quatre hores abans de la sessió, en la taula 
de la Presidencia per a coneixement i govern 
dels Srs.  Regidors, sahats els casos d'ur- 
gencia reconeguda, en els quals la Mesa, d'a- 
cord amb la Comissió respectiva, podra sot- 
metre a deliberació dels Srs. Regidors dicta- 
mens que no s'hagin continuat en la ordre 

del dia amb les vintiquatre hores esmentades 
d'anticipació. 

ART. 25. Llegit que sigui un dicthnien 
de Comissió ordinaria o especial, podrh 
restar sobre la taula per a ésser discutit en 
la sessió inmediata si així ho acordava I'Ajun- 
tament, a proposta d'un Regidor; en altre 
cas hom procedira' tot &una a sa discussió o 
votació. 

ART. 26. Si sobre un mateix assumpte 
hi hagués dos dictamens amb igual nombre 
de firmes, la Presidencia decidira per quin 
d'ells deu comencar la discussió. Si hi hagués 
vot particular, el debat comencara per aquest. 

ART. 27. Ni els vots particulars ni els 
dicthments seran discutits en la primera 
sessió en que se'n dones compte si no e s  tro- 
bava present algun dels firmants, pero, ho se- 
ran en la sessió inmediata encara que no hi 
concorrin, si no acordava altra cosa 1'Ajun- 
tament. 

ART. 28. L'aprovació d'un vot partlcu- 
lar per i'Ajuntament, implica la desestimació 
del dicthment que'l motiva, si l'esmentat vot 



el comprengu6s en sa otalitat, no éssent 
aixís, solament e s  tindra per desestimat en la 
part en que el ~ o t  l'afecti. 

ART. 29. Qualsevoi dels Regidors as- 
sistents a la sessió podra presentar esmenes 
o adicions al dictamen que's discuteixi. Quan 
fossin acceptades per la Comissió, s'enten- 
dra el dictamen modificat en el sentit d'aque- 
Iles pels efectes de la discussió. Si altrament 
1'Ajuntament les prenia en consideració seran 
discutides abans del dictamen, i en cas d'ésser 
aprovades s'entendra que el modifiquen, 
continuant sa discussió en els termes en que 
hagi quedat substituit. 

ART. 30. Si fos presentat, per un o 
mes individus, alguna proposició incidental 
sobre un dictamen en discussió, sera explana- 
da per un sol d'ells i en cas d'esser presa en 
consideració per I'Ajuntament sera discutida 
abans que la qüestió prhcipal. Si en ésser 
presentades dites proposicions, algun indi- 
vidu estks en l'us de la paraula impugnant o 
defensant el dictamen, no sera interromput, 
esgerant-se a que termini son discurs. 

me 
ex1 
ele 
Va 
SO 

ra 
co 

ART. 31. Cap Regidcr podra p a r l ~ r  
:S d'una vegada sobre un mat- ix assumpte, 
ceptuats els individus de la Comissió, 
; autors de la proposició que h lgin moti. 
t el dictamen i els que usin de la paraula 
lament per a rectificar o reclamar la lectu- 
d'alguna disposició reglamentaria i per a 

ntestar alusions. . 
ART. 32. Els Regidors que haguesoiri 

manat la paraula podran cedir-la a altre si 
cara no n'havien fet us. 

ART. 33. Capindividu interessat en un 
goci directament o per persones de sa fa. 
tia dintre del quart grau, podra permaneix?r 
I el local de les sessions mentres sigui dis- 
itit i votat. 

AKT. 34. Els dictamens que compren- 
iin diversos punts seran discutits primera 
erit en sa totalitat i despréc per parcigrafs 
artícles, si així ho acordes I'Ajuntamsnt, 
multant-ho al President per sí nlateix o bé  
petició d'algun dels Srs. Regidors. 

ART. 35. Llegit que sigui un dicta- 
ent, sera posat a discussió i si cap RegiJor 



r -  -- - - - -  - - - - -  , --.- lenl 
a votació. Si recau discussió sobre el rnatei~ 
hom podrh parlar tres vegadas en pro i tres 
en contra, exceptuats els individus de la 
Comissió d'on proce'deixi que tindran dret a 
fer-ho tantes vegades com fos necessari; es. 
gotats aquests torns, el President ho decla, 

a rara suficientrnent discutit i sera paseat 
Votació. 

ART. 36 Qualsevol Regidor podrh r 
3 . *. . , 

cti. 
nens, vots p: 
an ésser, en to . . 

e- 
clamar auranr ia caiscussio o anans a e  votar, 
la lectura.de les Ileis, ordres, actes o docu- 
ments que cregui pertinents a l'instrucció de 
l'assumpte del quail es  tra 

ART. 37. Els dictai irti- 
culars i proposicions podr ~t o 
en part, retirats per les Cornissions I autors 
respectius abans dc ;en- 
tar-los redactats de 

ART. 38. Si durant la discussió o perla 
lectura d'antecedents, algun Regidor resultés 
al-ludit en sa persona o fets propis, podrh 
usar de la paraula per a rectificar o impug- 
nar en la mateixa sesaici els concegtes que 

I la votació ger a pres 
nou, 

. . .. - - 

se 
in r 
l'ai 
un 
I'al 
l'al 

val 
inc 

ter 
a i 
sic 

la 
sic 
di: 
SU 

CU 

Pe 
sic 
de 
t 0, 

li refereixin, i no essent-hi present, en la 
nediata. Pei  a fei-ho en les següents caldra 
cord de l'Ajuntament, no permetent se, en 

o altre cas, altres discursos que el de 
I.ludit i el d'aquell que hagués produit 
1-lució. 

ART. 39. Identic proceciiment s'obser- 
rh previa la venia de 1'Ajuntament d'un 
lividu que hagués mort o estés absent. 

ART. 40. Cap Regidor podra ésser in- 
.romput en I'us de la parau!a si no fos per 
Scser cridat a l'ordre o a la qüestió pel Pre. 
lent. 

ART. 41. Seran cridats els Regidors a 
qüestió si en llurs discussions fessin digres- 
m inconduents, apartant-se del punt en 
scusió o bé s'ocupessin d'assumpte o as. 
mptes ja discutits o resolts. 

Seran cridats a l'ordre quan en llur dis. 
rsos no guardessin les regles establertes 
r a les disctissions o proferissin expres-a 
ms mal sonants o ofensives peral decorum 

les Institucions de I'Estat, de  les Au- 
ritats, de les Corporacions oficials o de 



I h s  individus, o d'altre qualsevol persoi 
ART. 42. Quan un Regidor fos cri, 

a I'ordre tres vegades en una mateixa disci 
si6 el Sr. Przsidznt podña retirar-li I'US 

la paraula. 
ART. 43. Si fos proferida alguna 

pressió ofensiva per a algun Regidor i ,  h a ~ í  
,.-A-& --e b 1 '  1:---:z - esmi. r e ~ l d ~ ~ l d u a  ycr aqucsi  i expii iaciv u I 

mena, no restes satisfet l'Ajun!amerit o el 
Regidor reclamant, manarh el Pres'derit qul 
pel Secretari sigui presa nota de les paraule 
per a que, oberta discussió sobre les matei 
xes, acwdi la Corpcració $0 que sigui mé 
convenient a son decorun i a la bona armo 
nia entre tots els Regidors, sens perjudic 
dels a!tres drets que assisteixin a I' ofés. 

ART. 44. Desestimat que sigui un dic 
it en sa totalitat ~ '~ juntament  nomenar, 
liatament una Comjssió per a que el for 
le nou dintre el termini d'un mes, tenir 
mpte el rerultat de la discussió tingud, 
a Vo!ació recaiguda. Si fos desestima 
ilment, la mateixa Comissió que I'hagué 
sat el presentara novameni, dins el ter 

mini de 
compte 
resultat 

AR. 
rigir pre 
1-lacions 
Comissi 
altres ¿ 
deurán 1 
jecte de 
si aque 
permetr 
sera re: 
tuar- ho, 
forma e 
compre! 
podra p 
en sessi 
tament, 
i una ve 
pel-lacii 
formula 
tament 
se en sc 

quinze dies, tenint així mateix en 
la discussió que haai tinmt lloc i el 
de la votació. 
T. 45. Els Srs. Regidors podriin di- 
iguntes i formular mocions o interpe- 
; al President de 1'Ajuntament o a les 
ions sobre els assumptes pendents o 
['interés comú. Previament, pero, 
Fer avinent a I'Alcalde President I'ob- 
i la rnoció, pregunta o interpel lacio, i 
st la considerés de caracter urgent 
a que s'explani tot d'una; altrament li 
servat al Sr. Regidor el dret d'efec- 
, un cop sigui acabada la sessió en la 
:xpressada en aquest art. Si la creia 
sa en el art. 97 de la Llei Municipal 
roposar a I'Ajuntament que se'n tracti 
ió secreta, Si aixi ho acordava I'Ajun- 
sera procedit a celebrar dita sessió, 

~gada feta la pregunta, moció o inter- 
ó, podra dema~rar aquel1 qui I'hagués 
da que, essent ja coneguda per I'Ajun- 
resolgui si cal que segueixi tractant- 

rssió pública o secreta, 



.Les mocions, preguntes o interpel-la 
cions deuran formular-se després d'haver-sr 
acabat el despatx de tots els assumptes rela 
cionats en la ordre del dia, i en cas de que 
dar ne pendent alguna per cloures la sessic 

! s'explanarh en la sessió vinent, després de 
despatx oficial. 

ART. 46. Les proposicions deuran pre 
sentar se  per escrit i amb la firma al menyc 
de tres Regidors sens que en pugui tenir me! 
de deu. Se'n donara compte després d'aca 
bades les mocions a les quals es refereix I'art 
anterior, i, una vegada Ilegides, passaran 2 

la Comissió respectiva, si no fos quel'Ajun 
tament declarés la llur urgencia, en qual cas 
sostinguda per un dels firmants,serh decidits 
e s  que e s  pren o no en consideració, discu 
tint-se i votant-se tot seguit en cas afirmatii 
en  la forma establerta ger a la discussió 
votació del dictamen. Quan les interpel-la 
cions, mocions, preguntes o proposicion! 
passessin a la Comissió respectiva, aquesti 
citara l'autor o el primer del firmants a 1; 

ART. 4; 
hagin d'anar 
seran primer 
naven Iloc, i 

ART. 48 
taran la me 
sents a la 5 

ART. 49 
tit a la discu 
se de votar, 
gun temps ( 

de tractar-SE 
dors o d'ind 
present co q 

ART. 5C 
la sala de ser 
tació fins q 
resultat i S' 

ART. 51 
en la forma 1 

I .  Tots els assumptes que 
a la  esal lució de 1'Ajuntament 

ament discutits, si e s  que hi do 
després votats. 
. S'entent acordat qo que VO- 

itat mes un dels Regidors pre- 

ni que s'nagues amenrar per ai- 
3e la sala de sessions. En el cas 
: d'assumptes propis dels Regi- 
lividus de llur familia, es  tindrh 
ue la llei previngui. 
I .  Can Radidnr nndr9 eixir de . -- r ---D.--- -- - -- 

; ~ i o n ~  des de que comenci la Vo- 
ue s'hagi donat compte del seu 
hagi aprovat. 
. Les votacions e s  verificaran 
que la llei determini, 



! ART. 52, Quan I'assumpte posat a 
discussió const4s de dos o mes parts, seran 
votades separadament cada una d'elles si aixi 
ho estimava la Presidencia o be ho reclama- 
va algun Regidor. 

ART. 53. Si resultava empat en alguna 
votació sera repetida en la sessió ordinatia 
inmediata o en la mateixa si I'assumpte tin- 
gués carhcter d'urgkncia, a criteri dels acsis- 
tents, i si I'empat es reproduia ho  decidir2 
el vot del President. 

ART. 54. Abans de tota votació, qual- 
sevol Regidor té dret de reclamar que siguin 
recomptats els presents a la sessió, per tal 
de saber si existeix o no nombre suficient per 
a pendre acord. 

ART. 55. El Regidor que no hagues 
estat present en una sessió de I'Ajuntament 
pot adherir se en la seggent a totes o a qual- 
sevol de les resoluciones preses en aquella, 
consignant se en l'acta sense, pero, que 
aquestes manifestacions ~uduin alterar el re- 
sultat de la 

no 
Ileg 
con 

i urg 
dre 

res 
Ne: 
ha5 

TITOL IV 

Dels acords de 1'Ajuntament 

~ R T .  56. Els acsrds de 17,Ajuntament .. 4 . * C .  ' i ? .  e *  ~- 
I 

es tinaran per aeTinirius Tins que  sigui 
;ida i aprovada l'acta de sa referencia, 
n no sigui que ateses, causes especials i 
ents, sigui determinat el contrari al pen- 
dit acord. 
ART. 57. L'execució dels acords cor- 

pon al President, enllestint la, pero, el 
gociat de la Comissió res~ectiva a la aual 
{in ca 

AR' 
re reiiigai 1 iuiiar, ~ X L C ~  GII  ~ Y C I  UCI 3 ~ -  

I corresponent, que's dirh Llibre d'Acfes, 
rtant en totes les fulles el segell de SAjun- 
nen i la rúbrica de I'Alcalde. Essent aquest 
)re un  instrument públic i solemne, cap 
3rd que no consti explicitament i terminant . 

I'acta no tindra cap valor. 
A R T .  59. De cada sessió se'n extendrh 

1 Secretari un acta on hauran de constar 



els noms del President i dels altres Regidor4 
presents, els assumptes que s'hi tractin i el 
que'n fos resolt, el resultat de les votacions 
amb la Ilista-de les que fossin nominals. 

ART. 60. Constara sempre en I'acta 
I'opinió de les rninories i els seus fonaments, 

ART. 61. L'acta sera firmada per tots 
els Regidors concorrents a la sessió, pels 
presents quan se'n doni compte i pel Se- 
cretari. 

ART. 62. A la f i  de cada mes el Secre- 
tari formara un extret dels acords que 1'Ajun- 
.tameni hagi pres durant aquest, i aprovat que 
sigui per la Corporació, sera remés al senyor 
Governador de la Provincia per a sa inser- 
ció en el Bolefin Oficial. 

TITOL V 
De la Junta Municipal 

ART. 63. Seran portades les sevi 
A .  - 1 1 . 1  2 I .  . . . . .  . es ac- 
res en iiwres separars aeis ae I AjUntament 
j amb anhlogues forrnalitats, precaucions i 

,requisits, salvades les excepcions con tingu- 
,desen la Llei. Municipal. 

TITOL VI 

Del Secretari de 1'Ajuntament 

~ R T .  64. Correspon al Secretari: 
I .er Assistir puntualrnent sens veu n . . - - -  L L -.-AL , > - - - L z - :  

i 
1 i 

tot a les sessions, presenranr arnv 1 arii iw 

~ació prevista en I'art. 24, la relació dels 
issumptes que hauran d'ésser sotmesos a la 
leliberació de YAjuntarnent, acompanyant ' 

4s antecedents i Ilegint integrament, si fos 
qecessari, els informes o dictarnens sobre 
rls quals hagin de recaure els acords de la 
Corporació i la resta del despatx, en la 
Forma que la Presidencia l i  determini. 

2.O" Redactar l'acta de cada sessió i 
Ilegir-la al principi de la següent, i després 
d'aprovada, fer-la transcriu-re fidelmenf al 
llibre destinat a l'efecte, turant de recollir 
les firmes del President i Regidors que ha- 
guessln assistit, i firmant el1 mateíx en el lloc 
corresponent. 

3."' Anotar i sotsignar en cada dicta- 
ment, document o expedient la resolució de 
1' Ajuntament. 



4. Fer altre tant amb les resolucións 
i acords de la Junta Municipal, extenent ne 
acta i registrant-la en llibre separat, i reco- 
llint les firmes dels Vocals. 

5.  * Donar certificació de tats els actes 
oflcials del Cos Municipal, i firmar amb el 
President les comunicacions on se doni 
transllat dels acords. Pero, cap certificació, 
fos de la mena que fos, sera expedida pel 
Secretari sens acord de I'Ajuntament o del 
President en son cas, el Visament del qual es 
indispensable per a la validació de les matei- 
xes. 

6. Custodiar els Llióres d'Acfes de 
1'Ajuntament i de la Junta Municipal, no 
permitint que ningú els examini ni en tre- 
gui copies sens permis del President. Els 
Regidors, no obstant, podranq examinarlos 
simplement sens necessifat d'aquella autorit- 
zació. 

7. e 'Portar un Ilibre de referencies, per 
insertar-hi els index de les actes i els dicta- 
mens originals que 1'Ajuntament hagués 
acordot unir-hi. 

8. 

l rzspeci 
mznt ( 

casos, 
adreqd 

9. 
que no 
dient n 
la sevz 
gar-los 
vi aco 
Presid 
inspec 
quo er 
que de 

1 ( 
per a 1 
altres 
d'abar 

1 
dor de 
I'Ajun 

1 
la dirl; 

Cursar o passar a les Comissions 
les, mitjansant acord de I'Ajunta- 
disposició del President, segons els 
es instincies, mernorials o papers 
a 1'Ajuntament. 
Curar, sota la seva responsabilitat, 

@u¡ tret de la Secretaria cap expe- 
documunt original, qualsevol que fos 
iaturalesa, no podent tampoc entre. 
1 persones o Corporacions sens pre- 
I de 1'Ajuntament o manament del 
it: facilitant solarnent als Regidors la 
ó dels que demanessin, per tal de 
~uguin treure ells rnateixos les notes 
Itgin. 
"onvocar per ordre del Presidetit 
s sessions de I ' A ~  untament i per a les 
~omicions a les quals fos establerta 
la seva assistencia. 

Renetre mensualment al Governa. 
a Provincia l'extracte dels acords de 
inse~t arregladament arnb la Ilei. 

Es finalment de sa incumbencia 
ció general de les depmdericies i ofi- 



cines municipals, vigilant els funcic 
dels quals 6s  el cap. 

Disposicions generwls 

ART. 65. Sempre que I'Ajuntame 
Corporació o representat per una Con 
del mateix, concorri a qualsevols acte 
blics, religiosos o civils, usaran els seus 
vidus que no tinguin uniforme particu 
de  cerimdnia; $0 es, frac per als que r 
itrajo negre per als altres, i en un i altr 

els distintius de Regidors. 
ART. 66. En la mateixa forma co 

rirán a la sala Consistorial el dia en qt 
dongui possessió de llurs carrecs als Reg 
elegits cada bieni, de conformitat arnb I r  

ART. 67. ' El dia quk aquest acte t 
Iloc, una Comissió de I'Ajuntament, con 
ta de quatre Regidors, introduira a la S a  
sessions als Regidors electes, els qúa 
estaran reuniis en altra sala, i un cop v 

:nt en 
nissió 
!S pú. 
indi- 

lar el 
i'usin 
'e cas 

ncor- 
le es 
idors 
1 Ilei. 
ingui 
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1s ja 
erifi- 

la la i 
presc 
.stin, 
gin cc 
: als t 

Aii. 
sció r 
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AF 
ira a 
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sigui 

AE 
ent i r  
Lte tin 

nstalació, d'acord arnb la llei i arnb 
:ripcions d'aquest Reglament que s'hi 
desocuparan la sala els Regidors que 
:ssat arnb el mateix cerimonial usat 
3ntrants. 
T. 68. En la mateixa forma la Co- 
ebra en l'avant-sala el Governador 
in se tingui noticia de sa arrivada per 
ir la Corpofació, acomiadant-lo arnb 
six cerimonial si e s  retirava abans de 
la sessió. 

T. 69. Dr les resolucions de I'Ajun- 
sobre casos dubtosos o no resolts 
est Reglament, en formara la Secre- 
I apendix que sera repartit als Regi- 
cada elecció bienal i s'observarán en 

; com adicions al mateix. 
:T. 70. El present Reglament comen- 
regir així que resti aprovada I'acta 

;ta cesció i ratificaas els acords que 
in presos. 
z ~ .  7'1. Resten derogats el Regla- 
iterior i acords posteriors supletoris 
guin relació arnb el mnteix, 
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REGLAMENT 

TITOL 1 

ició Qels expedienits municipals 

En c 
cació qi 

ART 
icia d 
:erese 
plir Iiur personaiirar, o De per meaiacio 
iltre individu autoritzat a l'efecte. 
Uns i altres hauran d'estar en el p1e.u~ de 

. 1 Els expedients s e r h  incoats 
) a instancia de part. 
11 primer cas s'obriran amb el decret 
original on sigui ordenat. 
A segon, amb la instancia o comuni- 
le els rnotivés. 
. 2."" Els expedients incoats a ins- 
le part seran promoguts pels mateixos 
iats, pels que la llei cridi per a 

. . a  2 1 .  ,. . r 
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RT. 7.é Les insta icies hauran d'ésser 
)es en paper del segell corresponent, 
'ssant clarament en la suplicació I'ob- 
de la solicitud. 
RT. En I'escrit será senyalat el 
zili i residencia habitual de l'interessat 
seu represen tant. 

RT. 9.é S'entendrh com a domicili le- 
21 reclamant o del seu apoderat el que 
ti de la instancia, mentres no s'acrediti 
wi en I'expedient per escrit o per com- 
h c i a  personal, de la qual se'n posará 
wcia en el mateix expedient. 
RT. 10. Les instancies seran només 
:es en els dos tercos del paper. El terq 
nt servir& per a exténdre-hi els decrets 
inals. 
RT. 11. Cada instancia es referir6 no 
a una sola reclamació. Seran, peró, 
ses les que comprenguin diverses peti 

sempre que tractin d'assumptes co- 
;, poguent en aqi~est cas dividir-se per a 
- claretdt en principal i altrarnents. 
RT. 12. En la capcalera de cada ins- 



in ex- 
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1 
Regl 
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no nés, per regla general, en el registre 
xial de que parla l'art. anterior. 
IRT. 17. Quan es tracti de comptes 
ra I'Ajuntament, la insthncia haurd 
ser també registrada i informada a 
~ptaduria abans de donar-li curs, ?o es, 
tdiatament després que hagi passat pel 
stre general de Secretaria o per I'espe- 
del Negociat al qiial correspongui en vir- 
3e les regles precedents. 
IRT. 18. Les ~ ~ m u n i ~ a ~ i ~ n ~  oficials 
an registrar-se a qualsevol hora; peró 
nstancies de particulars haurán d'ésser 
entades durant les hores senyalades a 
cte. 
T .  19. Les dades de referencia al 
stre general o '  especial constaran al 
<e de cada document, 
~ R T .  20. En I'acte d'éser registrat 
sevol document, els interessats podran 
is del dret d'obtenir rebut de sa presene 
i* 
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el dia ; 
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dia. 

AR 
dis posc 
Comis 
vol ses_.- -- . . -,-...-...,... ,,. ,.,,.., ,,, ,,, 
sició que aquel1 declari urgent. 

Per a aquestes no caldrh avis previ ni 
nombre determinat d'assistents, mentres 
siguin al menys tres. 

A R T . ' ~ ~ .  El Presideni de la Comissió 
dirigir2 les dinr~issinnc i dicnncará I'nrdrn da1 

dia. 
AKT. 27. Els acords de la Comissió 

seran 
dors pi 

Si I 

Presidf 
A 13 

preced 
els ca 
I'Ajunt 



caracter técnic o doctrinal; poguent 6s: 
aixi mate& oit sem)re que sigui oportú. 

ART. 29. Les Comissions podrán non 
nar d'elles mateixes, per tal d'atendre mil 
i més rapidament al despatx dels negocis, 1 
subcomissions que creguin oportunes, al 
caracter transitori o permanent; peró ' 
tats d'aquestes seran reduides a formular 
dictamen verbal o escrit que creguin tenir 
sotmetre a la decisió de la Comissió a la qi 
pertanyin. 

ART. 30. Les Comissions podran a 
mateix demanar consell o assessoras-se 
persones i entitats extranyes a I'Ajuntamc 
en negocis greus o tals que requereixin ( 

neixements especials. 
ART. 31. Tots els individuc de I'Aji 

tament hauran de pertanyer a alguna de 
tres Comissions peryanents de que pa 
l'art. 2 de la primera part d'aquest Reo 
ment. 

ART. 32. Els Regidors Síndics sei 
considerats com membres per dret propi 
@bss lea Comissions que no tinguin per 
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per acord especia! de 1'Ajuntament un 
bre limitat d'individus. 
\RT. 33. Si calia reunir dues Comis- 
3 per a pendre algun acord considerat de 
ietencia comií, correspondrá la convo- 
*¡a i la presidencia de la sessió al Tinent 
:alde de major categoría. 
LRT. 34. A les susdites sessions hi 
a n  concorrer per cada Comissió el nom- 
!e Regidxs prescrits en I'art. 23. 
LRT. 35. Les competencies entre Co- 
ions seran resol tes per ]'Alcalde, si ja no 
aguessin estat per 17Ajuntament. 
,RT. 36 Dels expedients, 'comunica- 
; i ioformes se'n donará coneixement 
~t les respectives Comissions pel Cap 
Iegociat. 
RT. 37. Aquest haurá d'estar en dit 
pretliament enterat dels antecedents de 
ie dret que hagin d7esser base de 17acord 
a Comissió adopti. 
RT. 38. Els expedients estaran foliats 
in dividits en rans  separats si aixi fos 
;sari per a la Ilur major claretat e in- 
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I el mateix, hi  será  sustituit per una copia 
rlificada o ricta explicativa, segofis la im- 
irtancia que tingués. 

A'?T. 43. EIs dictamens seran redactats 
1 1  Cap  del Negociat, d e  conformitat amb els 

a ~ o r d s  d e  la Comissió. 
ART. 44. En ca s  d'absencia, malaltia o 

i n  posibilitat del C a p  d e  Negociat exercirh 
con a tal I'oficial del mateix que el segueixi 
en categoría. 

A ,T 45. Els expedients seran tinguts 
generz'ment p ~ r  finits quan, després d e  noti- 
ficada sa resolució definitiva als  interessats 
o depen iencies respectives, I'acord causi 

tal: cumplert que sigui aquest extrem el 
3p del Negociat haura de grogoaar al 



Secretarl de 1'Ajuntament llur remissió a 
1' Arxiu. 

ART. 46. Seran considerades com su- 
pletories d'aquest reglament les regles que 
per a les notificacions, citacions i requeri- 
rnents, prescrigui la llei d'Enjudiciameni 
civil. 

ART. 47. EIs expedients no podran 
ésser extrets de les oficines municipals. 

ART. 48. Les disposicions d'aquest tito 
s'observaran sens perjudici de co que és 
manat en els caps. II i III, secció 1 .a de le! 
noves ordinacions municipals, i en el tito 
primer de la primera part d'aquest Regla 
ment. 

De les oficines municipals 
t 

ART. 49. Les oficines de 1'Ajuntamen 
seran dividides en Negociats, Seccions fs 
cultatives i Dependencies especials. 

L'Ajuntament tindrti a mes, el personi 
subaltern necessari. 

uc C X U C L ~ I  ieb ue I lnenc~es a mxiaia.  

ART. 51. Dependran del Negociat Cen- 
tral de Secretaria, tots els assumptes de 
caricter general o indeterminat que no esti- 
guin sotmesos als altres Negociats, a m6s de 
qo que sigui fixat en aquest Reglament. 

ART. 52. Dependran respectivament 
dels Negociats 'd'Hisenda, de Go~ernació i 
de Foment, les oficines y funcionaris que 
entenguin en els rams confiats respectiva- 

4 



ment a les Comissions de Regidors del mi 
teix nom. 

ART. 53. El Negociat d'Eixampla ti1 
dra a son chrrec qo que la llei d'Ensancl 
encomani a la Comissió respectiva. 

ART. 54. La Comptaduria, la Dqosit  
ria, I'Arxiu i la Majordomia tindran respec 
vament a son chrrec els assumptes gropis I 

llur institut. 
ART. 55. Dependrh del Negociat 1 

I'Alcaldia do que per la llei i els reglamer 
estigui encomanat a les atribucions de I ' f  
calde Constitucional. 

ART. 56. Correspondran a IesSecretdri 
de Tinencies d'Alcaldía els ascumptes que 1 
Ileis i reglaments vigents confien als Tinei 
a'Alcalde i tot qoque I'Ajuntamentelscoma 

ART. 57. Les Seccions facultativrs i 

ran les següents. 7 

D'Edificacions i Ornat. 
De Vialitat i Cnduccions. 
De Clavegueres i Subcol. 
De Inspecció Industrial i Laboratori q 

mic industrial. 

ART. 58. Les Seccions ' 
in a llur carrec co que 11t. 
iressa, i els quadres respe 

L;erminaran la missió del personal que, cada 
na d'elles estigui assígnat, com també la 
lanera de cumplir llur comés en les rela- 
ions amb el piíblic i en co que afecti a la 
:orporacid. 

ART. 59. El personal municipal subal- 
:rn de plantilla el constituirán els Macers; 
orters de vara, Conserjes, Ordenances 
'oficina i Mocos de servei. 

ART. 60. Les dependkncies especials 
rrmanents estaran constituides per 

1 El Cos Médic Municipal i sos 
~xiliars. 

2." El Cos de Mestres d'ensenyament. 
3." Les Direccions d'Asils, Museus i 

iblioteques municipals. 
4.t Les Direccions de Mercats i Escor- 

idor. 
5.t El @os de Guardes municipals. 
6 . q l  de Serenos i Vigilants. 

El de Guarda-passeigs, 
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8 ,  El de Bombers. 
9.& El de Peons caminerc. . . . - . , , 
lo.& El de funcionaris del Kesguaru u1 

Consums. 
11 .& Brigades d'obres, passeigs, jai 

dins, neteja i recs. 
ART. 61. Les dependencies a les que e 

refereix l'art. anterior, seran regides per IE 
lleis de caracter general que els siguin apl 
cables o pels respectius reglaments, i p 
present Reglament en cas de no exisl 
aquells o d'estar en contradicció amb el qi 
estableix aquest tito1 i el que segueix. 

ART. 62. Les dependkncies a que 1 

refereixen els y lo.& de l'art. i 

estaran sota les ordres inmediates de la C 
rnissió d'Hisenda. 

Les dels n.Oqeer, 2.0n i 3.er, sota !es 
la de Governació, 

Les dels n . O S  7 . L ,  $.U, Y.6 i ll.', sota 1 
de la de Foment. 

1 les dels n . O - 5  i 6.&, sota les de la d'Al- 
caldiá. 

ART, 63. El nomenarnent o motiosiciÓ 

le I'A juntament, segc-ns sigui procedent, i la 
~rganització de les esmentades dependen- 
lies, estará sotmés en consecuencia, a 1'Al- 
:aldia i Comissions senyalades en I'article 
xecedent sens perjudici de I'alta inspecció 
lue sobre totes, aixi com sobre tots els 
úegociats, Seccions facultatives i personal 
iubaltern, correspon a 1'Alcalde Constitu- 
:ional. 

Aquets nomenaments hauran d'ésser co- 
nunicats pels respectius Negociats al Can- 
ral de Secretaria, per tal de que puguin 
txpedir-se les credencials carresponents i 
ormar-se I'expedient personal a qué es re- 
ereix I'art. 101. 

ART. 64. Les Oficines i Dependencies 
nunicipals funcionaran amb tota indepkjen- 
:ia mutua sota la direcció de Ilurs respectius 
>aps, peró la Secretaria de 1'Ajuntament 
,era el centre de comunicació de totes elles. 

ART. 65. Els funcionaris serviran en el 
Negociat, Secció o dependencia, que els 
siguin assignats sens perjudici de desempe- 
nyat, les funcions especials que se'ls enco 
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lantilla general, anexa a aquest Regla- 
ient. 

El sou que per tots conceptes els corres- 
ongui sera senvalat en els Pressiinnstnc 
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Escrivents de l." classe. 
Id. de 2." id. 

ART. 72. Tots els funcionaris munici- 
ils, feta excepció del Secretari de 1'Ajunta- 
ent, estaran forcosament classificats en la 
rma prescrita en I'art. precedent, i llurs sa- 
ris guardaran rmonia amb la classe a que 
~rresponguin, especialrnent dins de cada 
dre de funcionaris. 

AKT. 73. Seran d'entrada les places 
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d'Escrivent de 2.a classe i les de Deliníant, 
que seran proveides lliurement o en la forma 
que I'Ajuntament acordi en cada provisió. 

Sera no obstant requisit in lispensable, 
abans del nomenament, sufrir un examen que 
garantitzi sa aptitud. 

ART. 74. Les d'Escrivent de 1 .a classe 
i Auxiliars seran d'ascens. 

ART. 75. Les places d'oficial 2.6n i 
d'Ajudant, serán cobertes per rigurosa opo- 
sició, salvant l'acord exprés de 1' Ajuntament 
en contrari per circunstáncies especials que 
hi~m consignara precisament en el dictamen 
de la Comissió que ho proprosi. 

ART. 76. Salvada l'excepció de I'art se 
güent les places de Oficial 1." seran d'as- 
cens. 

ART. 77. Les de Cap de Negociat o de 
Secció facultativa, se@ proveides per as- 
cens, oposició o concurs a elecció de I'Ajun- 
tamet, pero no d'altra forma. 

Serán inclosos en aqliesta regla els car. 
recs d'Ar~iver, Depositari, Comptador, Ma- 
jordom, i en general tots quants representin 

a Direcció d'una dependencia amb categorld 
l'oficial 1 .er 

ART. 78. Els nomenaments de Secretari 
le I'Ajuntament i de I'Alcaldia tindran lloc 
:n la forma prescrita per la Llei Municipal. 

ART. 79 Seran proveides per concurs les 
daces d'Assessor de I'Ajuntament, Notari 
Procura rlor municipals. 

ART. 80. Seran d'ascens les places de 
dacer, Porters de vara, Conserge, Orde- 
ianga d'oficina i Mogo de servei. 

ART. 81. EIs Macers seran elegits entre 
!ls Porter de vara y aquests entre els Ca- 
~orals i Subcaporals de la Guardia Mur i 
:ipal. 

ART. 83. EIs Conserges, Porters d'ofi- 
.ina i Mogos de servei s'elegiran entre els 
lue siguin ja dependents de I'Ajuntament. 

A R T . ~ ~ .  Podran, ne obstant, ésser 
uberts directament els cárrecs passius de 
'orters d'oficina i altres d'analegs amb invá- 
ids del treball. 

ART. 84. EIs ascensos seran donats per 
orn alternatiu d'antiguitat i de mérit, comen- 



Cant per aquell, salvades les condicions m& 
rals dels funcionaris. 

ART. 85. L'antiguitat dels funcionaris 
será comptada des de la data de la presa de 
possessló~ 

ART. 8G. L'antigultat i el mérit s e  com- 
pararan entre funcionaris d'ocupacions o 
condicions anhlogues. 

ART. 87. Tot  el que e s  refereixi al no- 
menament de funcionaris de plantilla que 
sigui regit per reglaments especials, será 
proposat a I'Ajuntament per unaComissió del 
personal, composta de ]'Alcalde, dels Presi- 
dents de les tres Comissions ordinaries i 
d'altres dos individus que a ~ 'efecte designi 
cada -un> d'elles, inclosa també la d'Aixarnpli. 

ART. 88. Aquesta ComissiÓ del perso 
nal será reunida al menys una vegada al mes, 
actuant-hi com a Secretari el que ho sigui de 
1'Ajuntament. 9 

ART. 89 EIs individuus que siguin no. 
menats per a cada chrrec hauran de tenir el 
titol oficial o academic corresponent si aixi 
ho exigia el caricter de llurs f u n c i s n ~ ~  

ART. 90. La capacitat dels sol-licitants 
?ra calificada en cas d'oposició pel jurat que 
3meni i'Ajuntament, proposant en terna 
luells que judiqui mes idonis. 

ART. 91. Quant una 'placa degui ésser 
*oveida per -concurs els Aspirants serán 
assificats per la Comissió del personal o 
! una delegació de la mateixa. 

ART. 92. La dotació dels funcionaris 
mignada en la plantilla será la d'entrada i 
;tara subjecta a augments graduals a raó 
una sexta part per cada cinc anys de bons 
:rveis en el chrrec. 

ART. 93. L'import anuarr de dits aug- 
ents graduals, no podrá, pero, passar per 
cada chrrec de la meitat del sou que tingui 
;signat en la plantilla. 

ART. 94. Si  algun funcionari que gosés 
d'augment gradual'obtingués augnient de 

)u, seguirh cobrant el mateix que abans si 
nou 'sou representava una quantitat menor 

ie el primitiu unit als  augments graduals 
re disfrutava; si el nou sou l i  representés 
ajor quantitat, deixarri de gercebre els aug- 



ments d'antiguitat, pero en ambdós cai 
comenqai 6 a córrer en favor seu l'augm 
gradual corresponent al nou sou des de 
seva obtenció. 

ART. 95. Si I'augment ,de sou sobre 
nia per variació general o parcial de la pl 
tilla I'excés amb respecte a ?o que ab 

'rebia, será afegit als augments graduals c 
responents. 

ART. 96. Les gratificacions transito1 
que per a premiar serveis extraordii 
acordes I'Ajuntarnent en favor de qualsc 
funcionari, no donaran dret a que sin 
computades per als augments graduals 
SOU. 

ART. 97. La declaració de  correspon 
o no als funcionaris I'augment de sou 
raó d'antiguitat, la fará en cada cas d'ofic 
a instancia de part, l'filcalde, atenent-s 
I'expediemt personal de l'interessat i amb 
farmació previa del Secretari de  I'Ajui 
men t. 

ART. 98. Si algun , funcionari nurne 
e,yercis amb caracter interi una placa de 
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categorla en la planfilla, en el caS 
3er notnenat propietari d'aquella placa se  
mpotaran, per als augments graduals, els 
; d'interinitat. 
~ R T .  99. L'Ajuntament podra comedir 
uncionaris per raó de serveis especials o 
.evalls extraordinaris, degudament justi- 
S, les gratificacións que estimi proce- 
S no podent mai excedir de  la quantitat 
,000 pessetes. 
IRT. 100. La vidua i fills dels funcio- 
; que morin en servei actiu tindran dret 
mesada dita de gracia,. de  conformitat 
les Bases establertes en Consistori de 

ibril de 1877. (*) 

(*) Les regles a que es refere 
1.' Solament podra concedir-se I'haver óei mes de Ia defun- 

ina mrnsualitat niés per via de gracia a la vidua o successors 
incionaris de plantilla de les oficines municipals que portessin 
iys complets de serveis i dels dependents de la casa, Guardes 
ipals i Po~ters.  aixi mateix amb sis anys de serveis. 
2.n Podta ésser concedit dit benefici en primer lloc a la 
No s'otnrgnra, per6, a la que estigu& separada legalment del 

m t .  per uii temps mes o menys curt, ni tampoc a la que estes 
da de fet desde '1s dos iinys anteriors a la murt del funcio- 

3.& En defecte de la vidun, ala fills O nets menors de 17 enys, 



ART. 101. Per a cada funcionari de 
plantilla sera format en el Negociat Central 
de Secretaria un exped ient personal que con- 
tindra: 

l .  Sa partida df 3 naixensa. 
L,,, r r r n A q . r ) o  nrtPc 2."" Certificat de vuim Luiiuucra, LarLu 

amb anterioritat al seu nomenament.", . 
3." Certificat del tito1 profesional, si 

el necessités segons el que disposa l'art. 89. 
4.t Certificat del bon 'resultat de I'exa- 

men aue en son cas haQi sofert, de confor- 
amb qo que presc& I'art. 73. 

.a Als fills o nets majors d'aquesta edat si vivien en com 
iel finlt 

4 
panyia L. 

Co que correspongui sera entregdt a les persones comprese- 
en els cassos anteriors subjectant-se a les segiients piescripcions: 

a) Si fossin mes de un els sera entregat en la proporció en 
que fossin instituits en testament, i faltant aquesi, per parts iguak' 

, b) Per a justificar que no exist~ix testament bastara la ma- 
nifestació del Rector o de1 Jutge mun 

c) L'entrega sera feta a l'inter 
hagués cap, a la persona encarregada 
a qui els menors designin, de com8ac 

5.8 Als pares que visquessin en unió del funcionari i justiti 

icipal. 
essat majar d'edat i si no n'hi 
dels menors; i faltant aquesta 
:ord. 

. . .  ... 

quin ésser pobres. 
6." Als germans menc 

funcionari en vida, i 
7.* Aquestes concessions haurán d'ésssr enteses en I'ordre 

en que venen consignades. 

jGt Certificat de sa credencial o nome- 
,ent. 

i 

Data de la presa de possessió. 
7 . q o u  d'entrada que disfruti i ascen- 
:nts o augments graduals que obtingui 
teriorment. 
3." Notes favorables o desfavorables 
mereixi pel cumpliment del seu chrrec. 
~ R T .  102. Les penes que s'imposin als 
:ionaris podran ésser: 
1 ." Amonestació. 
!.On Suspenssió de carrec i de sou. 
3."' Destitució. 
Les dues primeres seran imposades per 
calde i la tercera no més ho sera per 
untament. 
Per a la concessió de llicencies als fun- 
iaris, seran seguides les regles següents: 
Les superiors de 15 dies, no més podrá 
cedirles I'Ajuntamen t. 
Les de 8 a 15 dies, 1'1Acalde. 
Les de menor durada, el Secretari de 
untamen t. 
ART. 103. Quan un funcionari contre- 



gui qualsedol malaltia que li  privi d'assisti 
I'oficina, en donara coneixement al Secret 
de I'Ajuntament, el qual, ho trasladara 
Dega del Cos Médic Municipal per a q 
giri la visita corresponent a la casa del n 
lalt. 

ART. 104. Els funcionaris tindran a n 
els drets i obligacions que son fixars en 
noves Ordenacions municipals i especi 
ment en son tito1 desé. 

ART. 105. El personal eventual al S 

ve¡ de I'Ajuntament sera nomenat i sepa 
lliurement segons el costum establert. 

DISPOSICIONS TRANSIT~RIES 

1." La Secretaria formara un escal 
de funcionaris, degudament classificat pt 
norma dels ascendiments successius ( 

correspongui cobrir pei  torn d'anliguitat. 
2.a Els funcionaris que no figurin el 

nova plantilla, anexa a aquest Reglame 
que serveixin en les oficines reorganitza 
per vlrtut d'aquella seran donats de baixa 
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.a Per a cobrir les places d'Escri~ents 
son novament creades per aquest Regla- 
sera seguida la regla següent. 

a meitat del seu nombre total sera co- 
i amb els temporers més antics de I'Ajun- 
nt que, reunint I'aptitut necessaria, no 
I merescut censures en el cumpliment 
eu chrrec. 
'altra meitat, per concurs de mérit, que 
dira 'una Comissió de Regidors en la 
delegui la del personal. 
." Les oficines corresponents procedi- 
3t d'una i sense torbar-se a redactar els 
ments complementaris de les noves Or- 
ions municipals i del present havent ne 
Ir compte a les respectives Comissions 
3el termini improrrogable d'un mes. 

Aquest Reglameiit comencara a re- 
ixis que sigui aprovada I'acta de la 
5 corresponent. 
a La plantilla anexa al mateix que 
formada inmediatament, sera presa en 
te en Formar el pressupost ordinari per 
bxim exercici, 



7." D'aquest Reglament s e  n'imprimiran 
tants exemplars com 1'Alcalde estimi oportú. 

Queden derogades totes quantes disposi- 
cions s'hagin dictat anteriorment, tenint re- 
lació amb qo qne en aquest Reglament e s  
prevé: 

Barcelona 16 de  marc de 1891. 

Aprovada la totalitat d'aqnest Regla- 
&ent en sessió ordinaria de Zea convocatd- 
ria de 29 de maig de 1891; i per parts o 
articles en sessió ordinaria del 2 de juny 
segiienf; 

L'Alcalde Constitucional, President, 
Iusrn Col1 y Pujo1.-P. A. de L'Excelentí- 
ssim Ajuntarnent, el Secretari, Agusti 
Aymar i Rubió. _ f  

. , 
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