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Aprovat per l'Ajuntament Pie 

en sessió de data 28 de Maig 
· del 1934 



Reglament del Regim de I'Ajunlament 

Pie de Barcelona 

SECCIO I 

De l' Ajuntament Ple 

Arti·Cile lr. - L'Ajuntament, elegit segons 
les pr;e.scripcion ,ele-ctorals de la Llei Munici
pal rde Catalunya, •es oon.stituira per tal d'e
x·ercir l-es sev;es fU111cions, •el día que la Ll·ei 
assenyali, i en 1la forma .que aquesta dis
posi. 

Artide 2-n. - L'Ajuntament, esta format 
per la totalitat de Consel1l.ers municipals é1e 
BarceLona, i li ·corr-esponen totes les atribu
cions que la Llei Municipal de Oatalunya li 
•c'Onfereix. 
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SECCIO II 

De z.es Comissions Consistorials 

Article 3r. - Per ·estudiar i dictaminar els 
assumptes que 'han de sotmetre's a l'aprova
ció de !l' Ajuntament Ple, aquest es distribuira 
en Comissi1ons Consistorials, les .quals actua
ran, formades pel nombre de Oonseners que 
l'Ajuntament det•ermini. Cada Comissió tin
dra la ·zona de competencia que determini la 
distribució de funcions f.eta per l'Ajuntament. 

Artcle 4rt. - Les Oomissions .estaran pre
sidides pel Conseller RegidiO'r ~·espectiu. Quan 
l'esfera de ·competencia d'una oomissió cor
riespongui a més d'un Conseller Regidor, la 
presidira ·aquell a qui ·correspongui per j-erar-

quía. 
Article 5e. - Les Comissions informaran 

els dictamens que el Consell de Govern els 
passi. Aquests dictamens passaran a ésser 
propostes d'a;cord per a la reunió de l' Assem-

blea munid,pal. 
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Art. 6e. - E;Is Oonseners municipals po
dran presentar a les Comissions, almenys amb 
quatre di·es d'anticipa·ció a la celebració del 
Ple ordinarl, proposicions perqué hi siguin 
discutides. 

Art. 7e. - Quan les proposi·cions pr~senta
des pels senyors Conseners no exigeixin un 
previ dictamen de la Comissió, per tractar-se 
de motivar que es ·parli d'un assumpte en el 
Ple o demanar sobr:e d'aquell .el par·er de la 
Oomissió de Gov·ern, la Oomissió Consistorial 
podra acordar que, sense dictaminar sobre els 
assumptes, passin al Pie per a.l s.eu coneixe
ment i delibera,ció. 

Article 8e.- Les Comissions ·podran tam
bé elevar mocions a \la ·comissió d·e Gov·ern 
degudament informades, per tal que aquesta' 
si ho creu oportú, les ·conv.erteixi ·en a:cords ~ 
les sotmeti a l Pl·e si és de la seva .competencia. 

Article 9e. - Les Comissi·ons •es r·euniran 
quan ies convoqui ·el President. Hauran de 
fer-ho obligatóriament una v·egada cada mes 

' 
quan s'hagin pr·esentat per la Comissió de 
Govern o pe-r rulgun Consener Muni•ci•pal pr-o
postes d'acords o proposicions .que han d'ésser 
so•tmeses a l'aprova·ció del Ple. 
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Article 10. - Demanat per tres Cons·el1ers 
que integrin una Comissió, la reunió d'aques
ta per tractar d'un assumpte determinat, hau
rá de reunir-se abans c1els .sis di,es, a comptar 
del de la demanda. Sols podra f·er-se ús del 
dret de demanar que se cel·ebri ;la sessió d·e la 

. Comissió dues vega;des .cada m·es. La primera 
volta la' reuniÓ sera precepti~a; la segona 
facul~ativa i G.ependra del' criteri del · Presi
dent de la Comissió, judicar de la p!10tcedencia 

de ·convocar-1¡:¡, o no. 

Articl·e 11. - Les Comissions ·es reuniran 
a l'hora ass·enyalada a tla convocatoria, pero 
mitja ho•ra qesprés d•e la fixada per C·~le~rar 
la reunió podra tc:elebrar-se aquesta, s1gm ·el 
que sigui el nombr·e d'assistents, i ·es podran 
prendre acords per majoria de vots. 
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SECCIO III 

Del President de l' Assemblea 

Article 12. - En ús de les facultats con
cedides per la Llei municipal, l'Ajuntament 
Pie eloegira un Pr·esident i dos V}ce-Pr:esidents 
de l'Assemb¡:ea que l'.esmentat Ple constitueix 

Article 13. - Correspon al President de 
1 'Assembl•ea: 

Primer. - Convrocar, obrir, suspendre i 
cloure les sessions, amb Les fórmuloes, establer
tes pels respectius rcasos previstos per la DLei. 

Segon. - Mantenir l'ordr·e de les discus
sions i eoncedir la paraula, per torn, als qui 
la demanin. 

Tercer. - Fixar i dirigir les qüestions i 
les votaciJons. 

Quart. - Crid:ai a l'ordre l'orador que s':etx
cedeixi notoriament i a la ·qüestió el qui, vi
sibloement, se'n separi; i ~e li r:etirara la parau
la a la tercera adverttmcia. 
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Cinque. - Convocar les sessions extraor
dinari·es, d e conformitat amb les facultats i 
obliga·cions que la Ll<ei li assenyali, i 

Sise. - Fixar l'Ordre del Dia d'acord amb 
les propostes que li hagin estat trameses pel 
Consell d-e Govern, o per les presentad·es pels 
Conseillers en el temp3. reglamentari., i degu
dament informades o trameses per les Co
missions respectiv·es. 

Article 14. - Els Vic·e-Presidents supliran 
el President ·en les seves absencies. 

· Article 15. - Quan el Presid·ent de l'Assem
blea vulgui prend.re part en una discussió, 
d·eixara la Presidencia i n o· podra tornar-hi 
fins que s'hagi votat l'assumpte a que faci 
referencia. 

Articile 16. - El President de l'Assemblea 
re,coneixera ·els grups polítics cor¡stitults din
tre el Gonsistori que li adr.ecin el pertinent 
comunicat signat per tots els m embres que el 
componguin, designant el Cap respectiu i ex
pressant: el nombre d·e components que les in
tegrin. 
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SECCIO IV 

De les S~ssions de l'Ajuntament Ple 

Article 17. - Hi haura sessions ordinaries i 
extraordinaries. L' Aj un tamen t assenya.lara els 
di-es i hores ·en que hagin de tenir hloc les 
primeres, •en la sessió inaugural de presa de 
possessió; d'ac-ord amb ·el que disposa la vi
gent Llei Municipal de Catalunya. 

Articl·e 18. - Les sessions extraordináries 
serran convocades a proposta de l'Alcaldia 
quan ho evegui Orportú, quan així ho aco1di el 
Consell de Govern o quan ho sol.liciti ·!l-a ter-
cera part dels Regidors. · 

Tot lllcord de sessió extmordinaria h aura 
d'éss·er <C:omunicat amb l'anticipació 'deguda 
al President de l'Assamblea per a la seva con
vocatoria. oportuna.' 

Arti-cle 19. - A les e-onvorcatóries per a les 
sessiüns extraordinari-es, s'·expressaran ·els ll!s
sumptes que s'hi hauran de tractar, i l'Ajun-

-9-



' . \ . . . 
tament no podra ocupar-.se de cap altre en la 
mateixa sessió. 

Artic•le 20. - Tant les unes com les altres 
sessions seran plíb!iques, i sols seran secr·etes, 
si ho ac.o.rda la maj,o•ria del Gonsistori, ·en ·cas 
d'haver de tractar assumptes relatius. a l'Or
dre Públic, al regim interior de la Corpora;ció, 
o bé que afectin el üecorum d'aquesta o dels 
Consellers. 

· Artict!.e 21. - La durada de les sessions 
será de ·quatre hor·es com a maxim, i en cas 
de no hav·er a;cabat el despatx de l'a.ssumpte 
o assumptes de la sessió, haura de recaur·e 
acord de l'Ajuntament per prorrogar-la. 

Article 22.-LeS sessions podran ésser pror
rogad-es ·el mateix dia o en altr.es dies d·e la 
manera que l'Assemblea acordi, i ·aquestes prb
r:mgues es •consideraran com constituint a tots 

' l els efectes una sol·a sessio. 

ArtiCI!e 23. - Seran nuls, i 'Per tant, sens·e 
cap valor, 'els acords pr.esos .en les sessions or
dinaries celebrad·es fora dels. dies assenyalats, 
o loes seves prorrogues, i les ·extraordinaries no 
convocad-es pel President de l' Assembl·ea en la 
forma i requisits previngu.ts 1a la vigen.t Llei 
Municipal i al pPesent Reglament, o en: les 
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quals s'haguessin tractat assumptes no ·expres
sats a la conv,o,catoria. 

Article 24. - Tots els Consellers estan o
bligats a •concórrer ·puntualment a les sessions 

' si no ho impedeix cap justa causa, ia qual, en 
el seu cas, haura d'ésser acreditada. 

Article 25. - Les sessions seran de primera 
segona Cionvocatoria. Per a poder oibrir una 

sessió de primera convocatória caudra l'assis
tencia de la meitat més un deis Conselilers que 
componguin de dret la Corporació. Si n101 n'hi 
ha eu nombr·e sufici·ent, la Presidencia fara es
tendre per la Secr·etaria una diligencia que es 
consignara al !libre d'a~c:tes, i en la qua! cons
tara el nombre i noms dels ConseUers concor
rents. La sessió de segona convocatüria tin
dra lloc._ a les 48 hoves següents. :¡:..es session~ 
de segona convocatoria .seran valides qualse~ 
V10•l que sigui ·el nombre de Gonsellers. que. hi 
assisteixin. La manc.a d'assistenc.ia a les .s.és
sions podra ésser corregida d'acoro amb el que 
disposa la vigent Llei municipal de Catalunya. 
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!3ECCIO V 

De l'ordre de les Session.s 

Arti-cle 26. - Comengaran les sessiüns lle
gint ·el S.ecretari l 'Acta de l'anterior, ~en la qual 
haura de constar sempr·e, si és de primera o 
de segro,na convocatoria. 

V Acta sera sotmesa a l'apr·ovació de 1' A
juntament. E:ls conc~eptes ~equivocats notoria~ 

ment i coniprovables immed'iatament, podran 
ésser ·aclarits o !'ectificats a il'acta; si no' f-ors:
sin d'aqu·esta naturalesa els ruclariments., se
ran ·cónsultats els antecedents pel Con.sell de · 
Go:vern, i quan. aquest haura 'compnwat la. · 
justesa de .la· recla.mació, es fará ·constar en 
diligencia marginal al llibre d'Ac·tes i al Hoc 
corresponent rorn ~estigui res~crita l'Acta rectifi
cada, de la qual J:~ectificació es: donará comp
te al Consi.stori en la següent sessió que c-ele
bri, per al seu coneixement. 

-12-

" ' 

' 1 

ÁrÜcLe 27. - Aprova~da l'Acta. i r~esoltes i~es 
indd€mcies que hagi motiva.t, es donara c-omp
te de les comunicrucions oficiaus que hagin 
d'ésser de üoneix;ement de l'Ass~embl<ea, i ~els 

Regidors podran f.er les observa.cions, o acla- · 
riments que creguin Qportuns. 

Artic.lre 28. - Seguirá Ira lréctura i dis~cussió 

dels díctamens i propos;tes d'ac.ord, que 
pr·esenti el Consem de Govern, degudament · 
informats per lres Comissions respect.fves. 

ArtiCil-e 29. - Els, vots particulars als dicta
mens presentats, seran discutits .abans que els 
dictamens. L'aprova,ció d'un v,o,t' parti-cular 
per l'Assemblea, impli-ca la diesestimarció drerl · 

. dictamen qüe el motiva, si l'~esmentat vot el 
compren en la . seva tota.litat;· en cas de no 
ésser així, sols res tindra per d~sestimat en 
la part que el vot afecti. 

Article 30. - QuaJ1s:evo1 ConsreUer munici
pal assistent a · la sessió, podra pr,esentar. es
menes o addi·cions als di:ctamens que es discu
teixin. Si la importancia de l'assumpt•e a-con
sella reunir 1a Gomiss,ió per tal de dictaminat· 
sobre l ',esmena, el Consem~er-Regidor ql.Íre la 
prestdeix podra fer-ho amb caracter d'urgen
cia, pero queda discr,ecionalment facultat 
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seinpr·e que no hi hagi demanda .exp:res·s~ en 
sentit ·contrari, per indtcar 'en nom de la Co-: 
missio de Go,v;ern si l'ae<cepta o no. Les es-: 

menes es dis,cutiran abans del dictamen i .en 
cas d'ésser aprovad<es quedara modificat ·el 
dictamen ·d'acord amb ·els termes ,en que esti
guin J'edactades. 

ArUcle 31.-Si fos presentada per un o més 
Conseners a;Jguna proposi•ció incidental sobre 
un dictamen •en discussió, será ·explanada per 
un d 'ells, i ·en cas d'ésser pr·esa en considera
ció per l'Assembl<ea, sera discutida abans que 
la qüestió principal. 

Si .en ésser pr,esentada la r.ef·erida propo
sició, algun Regidor ·esta en l'ús: de la paraUila, 

impugnant o defensant el ditamen, no s·era 
interromput, i esperara que rucabi el seu dis
curs. 

! 
Arti•cle 32. - Els dictamens que oontin-

guin diversos .extr·ems seran discutits per 
apartats o articles, si així ho acorda l'Assem

bl·ea. En casos d·e dictamens de ,c,erta impor

tancia o extensió, podrá discutir-s·e i vo,tar-se 

previament la totalitat. Per fer-ho així, call
dra, pero, que 1' Assemblea ho acordi. 
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Artide 33. - Els dict~mens, vnts particu
lars i propo,si!Ci·ons, podran ésser ·en tot o en 
part r·etirats per les Comissions i autors res
pectius, abans de la votació, per a poder-los 
redactar de nou. 

Article 34. - Seguirá 11a discussió i en el 
seu cas ruprova<Ció d·e l<e,s, propos.tes pr·esenta
des pels Srs. Cons·ellers. Aquestes propostes 
hauran d'e venir informades per les Comis
sions respectiv<es, favorabl·ement o negativa, 
n simp1ement despatxades amb -el tramit que 
pass.in a la dell.iberació de l'Ajuntament Ple. 

Arti·cle 35. - Al final de l-es sessions oa:di
naries del Ple hi haura un període de «precs 
i preguntes», la durada del qual no podra pas
sar de mitja hora. P:er ampliar aquest període 
caldra que el Consistori així ho acordi. Aquest 
podrá també alterar l'ordre de la sessió 
obrint, el període de «precs i preguntes» al seu 
comen~ament. 
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SECCIO VI 

Del regim de discussió 

Article 36. - Les intervenci·ons dels se
nyors Conseners per def.ensar o impugnar diJc
tamens, vots parti-culars, .esmenes o proposi
cions incidentals, es limitaran a un torn, amb 
la coresrpon•ent rectificació de tr·enta i quin
ze minuts r·espectivament per a c31da grup po
lític. El President podra, pero, ampliar discre~ 
donalment el nombre deis ·esmentats torns 
i r•ecttficadons. 

Article 37. - Les intervehcions del Presi
dent de l'Assemblea, de l'Mcalde, d·els Gonse
llers Regidors i deis senyor.s Conselllers que 
siguin ponents en l'afer que es discuteixi, no 
es limitaran ·en nombre ·ni .extensió. 

Article 38. - Els regidors que hagin de
manat la paraula, podran cedir-la a un ,a_ltre 
que encara no n 'hagi fet ús. 
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Article 39. - E.ls senyors Cons.elller,s, podran 
demanar per parlar amb •caracter pr·evi o pr·e
ferent per raons justificad-es que •exigeixin la 
seva urg·ent intervenció, raons que IS•eran d'a
preciació discrecional cie la Presidencia. Si 
l'orador no s'ajusta al tema que ha motivat la 
p.et~ció, podra ésser suspes en l'ús de la parau
la. Les intervencions de caracter pr,evi, no 
podran •eX!cedir de cinc minuts i no donaran 
dret a' rectifica,cions si la Presidencia no les 
considera oportunes. 

Artic1e 40. - Si durant la discussió, o per 
la lectura d'anteoedents; algun ConseUer re
sulta al.ludit en la seva persona o f·ets pro
pis, podra fer ús de la paraula per r·ectificar 
o impugnar ·en la mateixa sessió els Clon
ceptes que se li r.ef.ereixin. 

ArticiJ.e 4"1 . - Cap Conseller no· podra ésser 
interromput en l'ús de la paraula, si no és 
per ésser cridat a l'O·rdr·e pel President. 

Article 42.- El Président cridara a l'ordre 
als Consellers que en llurs discussions facin 
digressions incongruents, que se separin del 
punt de discussió, o bé s'ocupin d'assumpte o 
assumptes ja discutits o resolts. També ho 
seran, quan nurs discursos no guardin les 
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regles establertes per a la dtscussió o profe
reixin paraul·es mal sonants o ofensives per al 
decórum de les Institucions, de llurs indivi
dus, o d'altr.es persones. 

Artide 43. - Quan un C'onseliler ,s[gui erl
dat a l'ordre tres v:egades ,en una mateixa 
discussió, ~el Prestdent podra r:etirar-li l'ús de 
la paraula. · 
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SECCIO VII 

De les votacions i acords 

ArtiiCl·e 44. - Ells assurnptes que ~es portin 
a la. r·esoil.ució de l'Ajuntament, després d'és
ser reglamentariamente dis·cutits, seran sot
mesos a votació. Per·que s'entengui pres un 
a·cord sera neoessaria l'aprovació de ~a majo
ría dels Consellers assistents a la sessió, lle
vat dels .casos en que la Llei ~exigeix una de
terminada propo,rció de votants. 

Arti,cle 45. - Cap Conseller que hagi as
sistit a J.es discussions d'un assumpte no podrá 
e~c:usar-se de votar, ·encara que s'hagin ab
sentat de la Sala per pocs moments. En el 
cas que ,es tnvctin assumptes propi.s de Con
sellers o d 'individus de Uur família, es tindra 
en oompte el que la Llei Municipal vigent proe
vingui. 

Article 46. - Cap C'ons·eHer no podra sortir 
del Saló de Sessions, des ,que comenci la vo-
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tació fins ·que s'hagi donat compte del 
resultat d'aquesta. 

Arti,Cl•e 47. - Les votacions es v·erificaran 
d'ac·ord amb el que la Llei determina. Les 
ordinaries seran regulades, pel criueri del Pre
sident; l'es nominals hauran d'obeir a la pe
ttció de einc Consellers -com a mínim i les 
secretes, •en ·els casos previstos per la ' Liei i 
e.n aquells altr•es que l'Assemblea ho cr·egui 
pevtJnent, es faran per mitHt de pape~etes. 

ArticJ.e 48. - Quan rl'assumpte posat a 
discussíó consti de dues o més. parts, podra 
ésser votat per separat cada . una d'•el1es, si 
així ho ·considera oportú la Presidencia o bé 

' . 
ho demana algun Conse.ller. 

Artici1e 49. - Si resulta empat en una. vo
tació, a-questa sera r·epetida ·en la mateixa ses
sió si l'af.er té el carructer d'u)g'éncia, a cr.i
teri del Consellers aEsistents, i si l'empat •es 
reprodueix, la Pr·esidéncia decidira amb ·el seu 
vot. 

Arti·c1e 50. - Durant la sessió, qualsevo1 
Conseller tindra dret de demanar que siguin 
oomptats els pr·es1ents per tal d~e saber si ·hi 
ha o no nombre suficient per a pr,endr·e 
~cord. 
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Article 51. - El · Consel1ler que no. hagi 
estat present •en una se::¡sió de l'Ajuntament, 
podra adherir-se a la s·egüent, a totes o a 
qualsevol de .J.es resolwcions pr·es·es en aque
lla i el .seu vot 'es oonsignará en A.cta, sense 
que, ailtrament, a-questes manifestacions pu
guin alterar ·el resultat de la vota·ció. 

Artide 52. __:_ De cada sessió, el Secretari 
estendra un acta que sera signada per ell i per 
tots .els ConseUers assiste·nts a la sessió. A l'ac
ta •constaran ·els assumptes que s'han tractat; 
els rucords; els rresultats de les votacions amb 
les l!listes de l·es que siguin nominals i l·es 
manif.estacions f.etes pelE: Consellers que ha
gin pr,es part en la discussió. E1s a·cords del Ple 
constaran •en un llibr·e r·eilligat i fohat ano
menat «Llibre d' Actes» . Tots els fulls porta
ran el segell de l'Ajuntament i la rúbriea de 
!'Alcalde. 
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DISPOSICIONS TRANSITORIES 

I. - Aques.t Reglament ·comengara a regir 

així que sigui apvovat per l'Ajuntament Plle. 

II .. - Que-d·en dewgats els Reglaments an

teriors i els acords muntcipals pres-os ·en r·ela

eió a .aqUells, en tot el que reguli e.l present 

Reglament. 
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