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REGLAMENT ORGÀNIC 
DEL COS DE BOMBERS DE BARCELONA 

Apro-vat per l'Ajuntament ple en •la sessi6 
del 30 de jtmy de-l r936 

SERVEIS QUE PRESTARÀ J::I, COS 

. \rt. 1.• El Co.s de Bombers de Barcelona consti
tueix una Corporació sostinguda i dependent de l'A
juntament, tenint com a objectiu el sal'\"ament de per
sones i béns en casos d'incendi, inundadons i altTes 
sinistres semblants que e;; produei:'lo:in dintre del ter
Ule munici1pal, o fora d'aquest per ordre directa de 
l'Alcaldia o delegats seus, procurant ensems anuJ.lar 
per tots els mitjaus que tingui al seu abast, les cau
ses originàries dels sinistres dins del que càpiga eu la 
humana previsió. 

Tot el personal, sense excepció, vindrà obligat, a 
més, concórrer a tots els actes i a prestar tots els ser
\'cis que disposi 1\1\..lcaldia o en representació seva el 
Com>c)lcr-Regidor dèl Departament del qual depengui 
el Cos, i que estiguin en relació directa amb les seves 
funcions. 

0RGANll'ZACIÓ 

Art. 2.11 El Cos de Bombers dependrà del Departa
ment dc Circulació i Policia Urbana, segons ax:ord con
sistorial òel 5 del mes de .febrer de l'any 1934, i fun
cionarà sota la immediata direcció i comandament del 
cap-director del Servei, que estarà a les ordres del Con
seller-Regidor de l'esmentat Departament. 

PERSONAL - Pr,ANTlLLA 

Art. 3.• El Cos de Bombers constarà almenys del 
següent personal : 

Un cap-director, arquitecte o enginyer industrial. 
Un sots-cap, arquitecte o enginyer industrial. 
Uu cap-ajudant, inspector del Personal, arquitecte. 
Un c::~p-ajudant, inspector del Material, enginyer. 
Un cap-ajudant, inspector de l'Oficina Tècnica i Ta-

ller dc reparacions, arquitecte o enginyer industrial. 
Un metge que pertanyi al Cos de Metges Muuidpa1s. 
Uu professor de Gimnàstica, amb titol oficial 
Un c::~pntàs ·per cada vint individus bombers. 
Un preferent per cada deu individus bombers. 
-El nombre d'individus bombers que consideri con

venient l'Ajuntament i que es fixarà a cada Pressu
post, entre el qual hi haurà el suficient nombre de pa
letes, fusters, xofers, electricistes, mecànics, manyans 

d'obres, pintors, ajustadors, fo;rjadots
1 

lampistes, se
Jler-!labater, etc. 

~ls aprenents-bombers, el nombre dels quals asse
nyalarà l'Ajuntament d'acord amb el Reglament apro
vat. 

Un encarregat de l'Oficina Administrativa. 
Dos delineants. 
Un encarregat de Magatzem . 

DEI, CAP-DIRECTOR 

Art. 4.• El cap-<lirector serà nomenat per l'Ajun
tament, mitjançant concurs públic entre arquitectes i 
enginyers industrials, amb tjto1 oficial espanyol, con
sidcrant-6e com a mèrit preferent els serveis prestats 
eu organitzacions contra incendis de capitals impor
tants. 

Tindrà al seu càrrec la direcció i comandament del 
Cos, sota les immediates ordres de l'exeellentlssim se
nyor Alcalde o Conseller-Regidor del Departament de 
Circulrució i Policia Urbana. 

Rept·esentarà el Cos eu tots els acte;; oficials. 
Redadarà auualweut una Memòria-C6tadistica dels 

serveis prestats pel Cos durant l'any anterior, amb els 
detalls que cregui couvenient e..'Cposar, treball que pre
sentarà uiatrc del ·pri-mer trimestre de cada any, al 
Conseller-Regidor del Departament rC6pectiu. 

Emetrà tots els informes interessats -per la superio
ritat que tinguin relació amb e1s serveis d'Extinció 
d'Incendis i Salvaments. 

Assistirà a tots els sinistres d'importància. 
Serà dc la se\·a incUDlbència : 
a) La interpretació i aplicació dels Reglaments. 
b) L'organit7.ació interna del Servei. 
e) Estudiar, projectar i proposar totes le;; millores 

que en l'organització del personal i material aconsellin 
la tècnica 111oderna en la previsió i lluita contra el foc 
i serveis de salvaments, així eom les que li suggerei
xin el coneixement dels constants progressos en la in
dústria i l'experiència adquirida eu l'exercici de la seva 
respectiva professió. 

d} Fer redactar quaderns explicatius dels diversos 
serveis qtte ba de prestar el -personal i els documents 
necessaris per a la seva instrucció. 

e) Regla·mcntar e1 servei interior i percaçar l'apro
vació clel Couscller-Regidor del Departament. 

DEr, SOTS-cAl' 

Art. 5.è El sots-cap serà nomenat per l'Ajuntament 
per ascens del cap-ajudant inspector del Personal o del 
cap-ajudant in&pector del Material. 
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Substituirà el cap-director en els casos d'absència 
o malaltia, i per delegació, en tots els actes o serveis 
que li encarregui. 

R~actarà l'historial del Cos, i Cltrarà de l'organit
~ació i direcció de les Oficines Tècnica i Administrati
va de l'Arxiu, del Taller i del :Magatzem. 

Proposarà al cap-director, després d'oir els caps
ajudants inspectors dd Per~onal, del .Material i de 
QuartereU;, la distribueió del personal i material de Ja 
Caserna Central i Quarterets. 

Turnarà amb els caps-ajudants t:n el sen·ei de guàr
dia que es farà a la Caserna Central, assistirà als si
nistres que ocorrin durant les guàrdies, i redactarà els 
i1.1formes tècuics dels sinistres ocorreguts. 

DEL CAP-AJUDANT INSP~IOR Dltl. PERSONAl. 

Art. 6.~ El cap-ajudant inspector del Personal serà 
nomenat per l'Ajuntameut, mitjau_çant concurs públic 
entre arquitectes amb títol oficial espanyol. 

Tindrà cura de la instrucció del personal i vetllarà 
per l'estricte compliment del Regla1ncnt i de les ordres 
establertes pel cap-director, corregint les infraccions 
que observi. 

Auxiliarà el sots-cap en els treballs de direcció i 
organització de les oficines Tècnica i Admjuistrativa. 

Confeccionarà les estadístiques dels serveis prestats 
pel Cos. 

S'encarregarà de tot el relatiu a cerimonial. 
Turnarà amb el sol:;-cap i caps-ajudants, en el ser

vei de guàrdia que es farà a la Caserna Central. Assis
lirà als sinistres que ocorrin durant les guàrdies i re
dactarà els informes tècnics dels sinistres ocorreguts. 

DEL CAP-AJODANT lNSPEC'I'OR Dlil. lVfA'fEU!i\I, 

Art.. 7.t. El cap-ajudant inspector del )faterial serà 
nomenat per l'AjtUJtamcnt mitjançant concurs públic 
entre engil1yers industrials civils, amb títol oficial es
panyol. 

Tindrà cura de tot el que fa referència a material 
i vestuari del Cos, i en corregirà les deficiències que. 
observi. 

Au.:~iliarà el sots-ca•p en els treballs de direcció i or· 
ganitzaci6 <lel taller i magatzem. 

S'encarregarà de tot el relatiu a demandes de ma
terials. 

Turnarà amb el sots-cap i caps-ajudants en el ser
vei de guàrdia que es farà a la Caserna Central. Assis
tirà als c;iuistres que ocorrin durant les guàrdies i re
dactarà els informes tècnics dels sinilitres ocorreguts. 

DEL CAP-AJUO.-h'<T INSP!lC'fOR DE L'OFICINA T~Cl'IICA 
I TAU.ERS 

Art. 8.6 El cap-ajudant inspector de l'Oficina Tèc
nica i Taller de reparacions serà nomenat per l' Ajun
tament mitjançant concurs públic entre arquitectes i 
enginyers industrials amb titol oficial espanyol. 

Turnarà amb el sots-cap i els aUres caps-ajudants 
eu el servei de ·guàrdia que es farà a la Caserna Ceu
tra1, assistint als sinistres que ocorrin durant les guàr-

dies i reuactaut e1s iuformt:s tècnics clds sinistreo ocor
reguts. 

Tindrà cura de tot el relatiu a l'Oficina Tècnica a 
càrrec de Ja qual anirà : Ja grafia de plans i dibttixos 
pel registre de la situació i estat de les boques d'incen
di, i dels aparells automàtics d'alarma a la via públi
ca; els dibuixos dels lloc,; i inslallacions industrials 
1Jil es produeixin sinistres d'importància a l'objecte que 
5erveixin dc docunientaci6 per tal d'esbrinar les can
st.-s de deduir-ne els mitjans de pre\'isió i defensa per 
en enda\·ant; els plans de peces per a modificació i re
paració del material; les plantes i seccions d'edificis 
·públics i indústries perilloses, també en mires a l'es· 
tudi de la previsió coutra el foc i a la mà:xima eficàcia 
en la defensa en cas de sinistre ; la confecció de les 
fitxes-itineraris i de 11ur reno...-ació i tota classe de tre
balls seQtblants. 

També anirà al sen cànec vigilar· l'estat i particu
laritats de tots els treballs en curs en el ta~ler de re
paracions on es portarà un llibre en el qual s'anotarà 
concisament la tasca diària realitzada per cada operari, 
el material euiprat i tots els incident~ que cregui re
marcables. 

...Au:t. g.ll Practicarà totes les visitea i reconeixements 
que li 9nleni el cap-düector, i informarà per escrit el 
seu resultat. 

Acudirà sempre que sigui cridat, per tal de. prestar 
el,~ auxilis. mL'<lics neressaris al personal lesionat en 
actes de ~ervei. 

Tindrà cura del bon estat del material sanitari, i 
donarà compte per escrit, al cap-director, dc tot el 
que faci referène1a al seu estat de conservació i millo
rament. 

Redactarà 1m quaderu sanitari, ·per a il:lustració del 
personal i normes a seguir en casos d'urgència. 

Portarà un registre en el qual constaràn les visites 
i reconeixements que practiqui. 

DEL PROJ-'l;SSOR DE GDI:-!ÀSTICA 

Art. ro. Corres;pon al .professor de Gimnàstictl di
rigir les pràctiques o exercicis relntitts a aquesta ma
tèria, i tindrà cura del bon ordre i conservació dels apa
rells gimuà~tics. 

Les pràctiques s'emmotllaran al pla i horari que 
determini el cap. 

En la seva tasca serà auxiliat pels monitors que 
~·estimin necessaris a judici del cap-director, reclutats 
entre els cla~cs del Cos i que hagin aprovat un curs 
d'auatomïa. 

Portarà un llibre registre en el qual aootarà les con· 
dicions de força, deaeurotUament i agilitat de cada in
dividu eu ingressar en el Cos, i els progressos obtin
guts anualment en aquests aspectes, .fent ensems al 
cap-director lc¡; observacions que cregui oportunes. 

DE L'ENCARREGAT PF. I/0PICI:-IA \D;\IJNlSTRATrVA 

Art. n. Estarà a Ics immediates ordres del cap
directQr. 
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Portarà al dia tota la documentació corresponent al 
Servei, i en cas que el cap ho cregui necessari, serà 
auxiliat pels bombers que aquest designi . 

Aquest càrrec es proveirà per concurs lliure, i en 
igualtat d'altres condicions serà preferit el personal pro
cedent del Cos. 

DRJ..S DELINEANTS 

.\rt. l2. Estaran a les immediates ordres del co· 
;manclameut, i la seva missió serà la d'au."iliar al cap
ajudant inspector de l'Oficina Tècnica i Taller dc re
paracious1 eu tots els treballs de delineació. 

Hauran de posseir, {>er tant, els cou~ixements ne
ces$atis per a la delineació de plans d'edificis i . de U\a
quiuària. 

Aquests càrrecs es proveiran per concurs l_liure, i 
cu igualtat d'altre;; condicíons serà preferit el personal 
procedent del Cos. 

DF. I/ENCARREGAT DEL i\lAGATZEll 

Art. 13. Serà responsable del bon ordre, neteja i 
consen·ació de tot el material dipositat al magatzem. 

Portarà un llibre d'entrades i sortides de material. 
l\litjançaut examen, haurà d'acreditar que possee:ix 

nocions de comptabilitat. 
Aque;;t càrrec es proveirà per concurs lliure, i en 

igualtat d'altres condicions serà preferit el personal 
procedent del Cos. 

DELS CAPATASSOS 

~A.rt. 14. Rei>•pondran, davant dels caps de guàrdia, 
de l'ordre i disciplina del personal ~ els auxiliaran en 
1a e;eva instrucció. 

.A les ordre.; del comandament, a més de complir les 
obligacions inherents al càrrec, tindran cura que es 
compleixin els Regla1.nents i les disposicions de la su
perioritat. 

DELS PRl\FERENTS 

Art. Jj. Compliran i laran complir les ordres que 
rebin dels seus superiors. 

Tindran cura directament de l'ordre interior i ne
teja de la Caserna Central i Quarterets. 

Substituiran, per ordre d'antiguitat, els capatassOs 
en llur absència o en el cas de malaltia. 

D})L PERSONAL SU11AL'ttRN 

Art. 16. El servei permanent serà atès per mitjà 
de personal subaltern distribuït eu tres seccions o torus, 
de manera que cobreixi la jornada de vint-i-quatre ho
res equitativa.~uent i en 1a forma que disposi la Con
selleria, a proposta del cap, i tenint ~n compte que el 
personal disfrutarà d'una festa setmanal. En casos e.."
cepciouals fPOdrà el cap disposar de tot o part del oper
sonal dels torus en les hores ú·anques de servei, si bé 
en donarà compte a la superioritat. El personal del 
Cos complirà exa'Ctament els Reglaments i ordres qne 
li dictin els seus superiors, i guardarà sempre en la 

seva comC<'a el major ordre i compostura, qualsevol 
que sigui l'acte al qual concorri. 

Quan la ~e\·a cooperació sigui necessària i el servei 
ho permeti, podrà utilitzar-se el personal pels treballs 
del taller o qual:;cvol altre que recaigui en benefici 
per al Co,;, :;empre que no es tracti d'obres de nova 
plau la. 

Eh; bombers conductors d'automòbils i afectes al 
JDatl"ria1 mòbil estarau a les immediates ordres dels ca
patasso.; i bombers preferents d'aquesta es¡pecia1itat; 
seran 1·espousables del bon estat de conservació dels 
aulomòbils ~ lot altre .matet;a] que els s igui encoma
na t, i hauran dc donar compte diàriament i .per escrit 
del seu estat a llurs immediats SUiperiors, els qua1s, al 
seu torn, ho traslladarau a1 cap-ajudant inspector del 
Material, amb les observacions que cregui convenients 
dc fer . 

m bomber-couductor de tot vehicle que per avaria 
quedi fora del servei passarà temporalment, i mentre 
duri la reparació, a les immediates ordres de l'encarre
gat <lel Tall.:r, per a ajndar al seu personal. 

Farà les instruccions eu la forma que determini el 
ca p·d i rector. 

l'er a la prestació de sen·ei i assistència als dife- \ 
rents actes l'Ajuntament facilitarà el corresponent ves
tuari i equip, i el rpersonal estarà obligat a la seva ne-
teja i consc:rvació, si bé quedarà sempre de propie-
tat d'aquell. 

L'assistència voluntària als sinistres durant les ho
res franques de servei es considerarà com a acte meri
tori, el qual es farà constar eu el respectiu expedient 
per~onal. 

Els apreuenls bombers ser.au sotmesos a uua ins
lrucció i cntrena.mcnt preparatori en la forma que di,;
po..~i el cap, i d'acord amb el Reglament, i hom procu
rarà fer compatibles les hores d'aquestes pràctiques 
amb Jcs de la jornada de treball ordinària de l'obrer 
barceloní. 

DELS BO~IBERS HONORARIS 

Art. r¡. L'.\juntament podrà couferh· e1 nomena
ment de caps o bombers a aquelles persones que, ha
Yent o no fPertaugu t al Cos, s'hagin distingit eàpecial
menl i meritòriament en la missió que li és confiada i 
hagin fel treballs dignes d'aquesta distinció a benefici 
del mateix Cos. 

Aquests càrrecs seran grattúts i honorifics, dona· 
ran dret a l'ús de l'uniforme i a assisfir a tots els ac
tes rel:lcionats amb el Coo, i hi ocuparan llocs pre
ferents . 

CONDICIO~S DEL l'ERSO~AL 

.\rt. 18. Per a pertànyer al Cos de Bombers serà 
condició essencial no exercir cap càrrec a 1es oficines 
o dependències de 1' Ajuntameut. S'exceptuen d'aques
ta condició el metge, el professor de Gimnàstica, tota 
Yegncla que sols perceben amb càrrec a bombers t¡na 
graliiicnci6 i no sou. 

La Conselleria a cada convocatòria) assessorada pel 
cap, assenyalarà els oficis que hauran d'ésser conside
rats preferits, i serà condició indispensable cobrir-les 
cutre el per.soual d'aprenents bombers. 

Tot el personal, sense excepció) haurà, a més, de 
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reunir les condicions exigides per les lleis vigents per 
a l'exercici dc càrrecs ¡públics. 

l.,A CAUGORJA DJ~r, l'.J>RSONAJ, 

Art. 19. Eu ingressar al Cos, tots els individus ho 
faran en caràcter de bomber, i serà forçós pertànyer a 
un dels oficis següents : paleta, fuster, xofer, electri
cista, mecànic, manyà d'obres, pintor, ajustador, for
jador, lampista, seller-sabater, etc., o haver servit eu 
la Marina dc Guerra, i cu la dishibuci6 del servei, ho 
scl'an d'acord amb les n,ptituds .demostrades davant del 
cap-director. 

Es fa una excepció pels condu-ctors d'automòbils, 
que quan en la convocatòria del concurs per a la provi
:;1ó dc plo.ccs vacants es refereixi al títol de xofer hau
rà d'acreditar, a més, la seva condició de tal exhibint 
camet de c¿udttcci6 de segona classe, estès amb una 
anticip::tció de dos anys com a mínim. 

Però el fet d'haver obtingut Ja plaça per la seva 
~ondició de xofer o d'altre ofici no l'eximeix de prestar 
~ots els scn·eis que li encarregui el cap-director ni li 
óóna dret a cap categoria especial dins del Cos de 
Bombers. 

NOMI!NA\IE!'<T DIU, MllTGE I DEL l'ROFI!SSOR DE GIMNÀSTICA 

Art. 20 l.e.'i places de metge i de professor de Gim
nàstica es proveiran per concurs, que serà resolt per 
un Tribunal format pel Conseller-Regidor del Depar
tament r<:!spcctiu, un Regidor del mateix Depru:tameut 
i el cap del Cos Mèdic Municipal, pel metge i e1 cap
director del Cos pel professor de Gimnàstica. 

NOMICNAMJ~NT D'A.PRJ>N.&NTS ·nollf.BJmS 

Art. 21. Per tal tle cobrir les vacants que vagin 
prodnint-6c en e1 Cos de Bombers, així com les places 
de nova creació que acordi l'Ajuntament, hi haurà 
eu forma permanent un Cos cl'apreuents bombers, com
post de trenta places i que es regirà per les següents 
bases : 

Primera. - J>er a ingressar en el Cos d'aprenents 
bombers, d'acord amb el que prescriu l'art. r.r del Re
glament general d'Empleats, &; precís reunir les se
güents condicions : 

a) ÉSser espanyol. 
b) Acreditar bona conducta. 
e) Saber llegir i escriure els idiomes català i cas-

tellà. 
d) Ésser majòr de vint-i-un anys i menor de trenta. 
e) Tenir uua alçada 1111Í1~ima d'r'65 metres. 
/) Reunir .les condicious físiques necessàries. 
g) Gaudir de perfecta salut. 
h) Serà tnotiu de preferència bave1· ()Cr">it a la 

Mar i na ; possci r un dels oficis referents als rams de 
constmcció, metall(trgia i fusteria ; tenir el titol de 
xofer i, per últim, ésser parent en primer o segon grau 
eu llnia directa per consanguinitat o afinitat d'un indi
vidu del Cos de Bombers, o en segon grau solament 
també per consanguinitat o afinitat en línia collatera!. 

Segoua. - Els que desitgin ingressar en aquest Cos 

d'aprt!ncnts l1auran de mru:~ifestar-ho per instància, 
adreçada a l'e..xcel:lentíssim senyor Alcalde, acompanya
da dels documents acreditatius de les condicions a, b i d 
mitjançant les corresponents partides de naixement i 
certificat de bona conducta lliurat ¡per l'Alcalde de bar
ri i visat pel Conseller-delegat del districte correspo
nent. 

Tercera. - Les condicions e, f i g s'acreditaran 
mitjançant el correspouent certificat lliurat pel metge 
i professor de Gimnàstica del Cos de Bq1nbers, visats 
pel Cap del Servei. 

Quarta. - Elnomeuameut d'aprenents es farà per la 
Comissió de Govern a proposta del Conseller-Regidor 
de Circttlació i Policia Urbana, previ examen pel Tri
bunal establert a l'art. 35 del Reglament general d'Em
pleats per a comprovar les condicions exigides, proce
dint a desestimar les peticions de1s interessats que no 
reuneixin algttna de les dites condicions i a seleccionar 
entre els admesos si sobrepassessin el nombre exigit a 
Ja convocatòria fins a reduir-lo al d'aquella. 

Cinquena. - Els admesos com aprenents vindran 
oblígats a assistir dues vegades a la setmana, com a 
mínim, als exercicis que es faran en hores compatibles 
amb les de treball, i a fer, també com a mínim, uua 
guàrdia mensual completa en dia festiu i yna de nit 
en dissabte de cada mes. 

Sisena. -Passats els tres primers mesos d'aprenen
tatge, i prèvia nota d'aprofitament en l'expedient per
sonal, el cap del Servei i els aprenents assistiran als 
treballs d'extinció d'incendis i de sal\·ament que es 
produeixin durant els temps que estiguin de guàrdia. 

Setena.- La condició d'aprenent és voluntària i gra
tuïta, sense sou ni gratificació ni amb dret a reclama
c;ió de cap me11a per treballs fets . 

Vuitena. - L'Alcaldia, a proposta d.el Conseller
Regidor de Circulació i Policia Urbana, basada en l'in
,fotme del cap-director del Servei d'E;xtin.CÍó d'Incendis 
i Salvaments, podrà separar, sense formació d'expe
dient, del Cos u'apreuents a1s que deixin de reunir 
alguna de les condicions exigides, o pel seu comporta
ment o altres causes es vegi que no poden servir per 
a exercir en el seu dia les funcions de bomber. 

NoYena. -Dels aprenents bombers es fonnarà un 
escala[ó, i les vacants d'individus bombers que es pro
dueixin es cobriran amb els aprenents bombers, sempre 
que no tinguin uota desfa,•orable i tenint en compte els 
oficis que en cada moment siguin més necessaris; serà, 
però, imprc~cindible 1portar sis mesos com a mhdm en 
el Cos d'aprenents bombers. 

DEr,s ASCENSOS 

Art. 22.~> !>er a l'ascens a la categoria de ])'!,"eferent 
es reservarà una vacant a l'antiguitat i una altra al 
torn dc mèrits. 

Per a l'ascens a la categoria de capatàs caldrà ésser 
pre[crent. 

Cap ü1d ivicht o classe podrà ésser dec1arat apte per 
a l'asceus si t1o porta almenys tres anys cle bons ser
veis a la categoria inferior. 

En produir-sc una vacant, l'arqttitecte cap-directox· 
ho posarà imtnediatameut n coneixement del Conseller
Regidor del Departament corresponent, per tal que 
pugui disposar la convocatòria del Tribunal d'e.xamen 
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que ha dc proposar l'ascens, i que serà integrat pel dit 
Conseller-Regidor, per dos Consellers municipals, pel 
cap-director del Ser•ei, que actuarà de secretari, i per 
una classe d'igual categoria que la de la vacant que 
s 'hagi tle produir. 

Els exercicis per l'ascens a preferent seran els se
güents : 

La redacció d'una comunicació referent a una su
posada incidència ocorreguda durant el servei. 

l!Jl comandament i di1·ecci6 dels treballs d'extinció 
d'un foc tle poca importància, i 

}~l comandament i dhecció dels treballs a practicar 
pel salvament d'una persona. 

E ls exercicis per l'ascens a capatàs seran. els se
güents : 

La redacció d'un inf01·me d'un suposat incendi. 
Donar la solució per escrit d'un problema que pu

gui presentar-se en uu incendi, suposant que en aquest 
110 hi hagués cap superior seu. 

Practicar pro,-es de funcionament d'aparells d'ex
li 11ció i de salvament. 

Dirigir una maniobra de conjunt. 

,\ummNTS I JGBIUCIOXS 

"\rt. ~3.~ Pel qttc fa referència als augments gra
duals de tot el personal del Cos de Bombers, regirà el 
que disposa en aquests casos el vigent Reglament ge
neral d'Empleats municipals. 

El cap-director, sots-cap, cap-ajudaut inspector del 
Personal, cap-ajudant inspector de Material, cap-aju
dant inspector de l'Oficina Tècnica i Taller de repa
racions, metge, professor de Gimnàstica, encarregats 
dc 1'0ficitla Adu;J.iuistrativa i del Magatzem i Deli· 
neants, seran jubilats a l'edat màxima dc seixanta
cinc anys, i el restant personal del Cos, sense cxccp· 
ci.ó, serà· jubilat .a l'edat màxima de seixanta-dos anys. 

D'acord amb el que prevé l'art. r .• del Reglament 
general d'Empleats, els seran reconeguts cinc anys de 
serveis a tots els efectes de jubilació. 

Amb tot, en arribar als cinquanta-cinc anys, i a 
petició pròpia, podran ésser donats de baL'\:a de la 
plantilla del Cos de Bombers. Restaran adscrits a Ja 
plantilla d'amortit1.ació, passaran a fer un sen·ei més 
sedentari en altres oficines o dependències municipals, 
d'acord amb llurs particulars aptituds i percebran el 
mateix haver que tenien consignat. 

Per a jubilar-se abans de les edats fixades caldrà 
obrir expedient pel qual es demostri ésser inútil per n 
seguir prestant sen·ei. 

Tot el personal d'aquest Cos de Bombers es jubilarà 
pel que fa referència a sous, d'acord amb el que dis
posa el vigent Reglament general d'~mpleats . 

Tot el personal del Cos tindrà els d1·ets passius dc 
viduïtat i orfcndat, d'acord amb la forma establerta 
per l ' 1\juutament pels a)tres empleats municipals. 

Pel que fa referència a drets passius corresponenw 
a defunció i jubilació, per edat o defecte iisic serà vàlid 
lol el temps que s'•hagi portat d'aspirant o aprenent 
bomber. 

La vJdua 1 orfes del personal mort en actes del 
servei, així com el que resultés totalment inútil ta111bé 
eu acte dc servei, percebran el sou int~o-re que el mor!: 
hagués disfrutat, o I 'inútil estigués creditant. 

Luct~cu;s 

,\rt. 24.& Tot el personal del Cos de Bombers gau
dirà de quinze dies de llicència a l'any. 

Per tal que el sen·ci 110 quedi desatès, el cap-direc
tor formularà, dintre del mes de desembre de cada any, 
uua rdaci6 de les dades en què el personal :;ubal
tern podrà clisfmtar durant l'any següent de llicència. 
Aquesta relació serà aplicada prèvia ·l'a¡provació del 
CCJnsellcr-Regidor del Departament. 

Les llicències de major duració sols podran ésser 
concedides per l' t-\juntament, a proposta del dit Con
seller-Regidor i previ informe del Comandament. 

PRE:Il.lS 

Art. 25.~ Les recompenses que podrà obtenir el 
personal són les següents : 

a) Menció honorifica, amb citació de l'agraciat a 
l'ordre del dia. 

b) l\Iedalla amb l'escut de l'Ajuntament. 
e) Proposta al Govern per a la creu de benefi

cència. 
La menció honorifica es concedirà a l'individu que 

es distingeixi pel seu comportament durant un any 
en el servei. 

I.a medalla es concedirà a 1 'individu que realitzi 
alguu acte heroic, estant o no de servei, previ infor
mació d'expedient. 

La proposta al Govern per a la creu de beneficèu- · 
cia es farà a favor de 1 'individu que, amb risc de la 
seva vida, salvi persones que estiguin en greu perill 
o interessos de gran vàlua, tot d'acord amb e1 previst 
en les disposicions que regulen la cessió. 

SANCIONS 

A1-t. 26.& Les faltes que el per.soual del Cos pot 
cometre en actes del sen·ei es qualificaran en lleus, 
menys greus i greus. 

Són faltes lleus : 
a) La de presentar-se un individu amb un retard 

de mt'6 dc cinc minuts a qualse,·ol acte de servei pel 
qual hagi estat nomenat. 

b) Sortir de files sense permís, fumar o enraonar 
estant en formació o eu sen·ei. 

e) Presentar-se a qualsevol acte de servei faltant
li alguna peça de 1 'uniforme o equip. 

d) Deixar de saludar en la forma establerta els 
superiors i companys. 

e) L'omissió de donar a1s superiors tots els detalls 
dels serveis que se'ls hagin encomanat. 

f) El fer ús de paraules indecoroses. 
g) La manca de netedat personal i la poca cura 

en Ja conscrvaçió del vestuari, equip i tota Jllcna ò.e 
ma tcria 1. 

h) Lcli faltes de cottesia i urbanitat c:n actes dc 
servei i fora d'ell. 

Les faltes lleus i similars es castigaran au1b amo
nestació verbal la primera vegada, i 1a segona amb 
amonestació que constarà en l'expedient, i de Ja qual 
el cap-director assabentarà el Conseller-Regidor del 
Departament. 
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Són faltes menys greus : 
a) El cometre més de tres faltes lleus en el trans

curs d'un any. 
b) Fingiment de malaltia a l'objecte de defugir el 

compliment òc qualsevol sen·cr. 
e) Comentar <lespcctiyament actes i decisions dels 

superiors. 
à) Sortir sense autorit7-ació · de la Caserna Ce1ltra] 

o Quarterets. 
e) Acceptar gratificncions i molt més encara sol

licitar-les. 
f) I/iucolllplimcnt c.lc qualSC\'ulla ordre rebuda. 
g) Tolerar la presència de gent . estranya en el<~ 

llocs ou es presti sel·vei. 
h) Formular rcclamacious eu forma descomposta 

per actes del servei. 
Les dites faltes menys greus, i similars, es casti· 

garau amb recàrrec en el servei imposades pel cap
director. 

Són faltes greus : 
a) Comclrc tres faltes menys greus similars eu 

el transcurs d'un a ny. 
b) L'abandonament del servei sense autorització 

s uperior. 
e) Eu, briagar-se en actes de sen·ei o fora d'ell, 

amb escàndol públic. 
d) La protesta col~ectiYa en actes de servei i l'iu

tent de subornameut. 
e) Refusar en el scrv.;i l'obcditncia als superiors 

o fer ús de paraules inconvenients. 
/) No acudir, e¡;tant francs de servei, en ésser' 

cricluls en ens el 'incendi o qualsevol altre sinistre, quan 
l'ordre ha e~ lat n:buda per 1 'interessat. 

¡;) L'empenyorar peces dc l'uniforme o efectes de 
e J 

l'equip. 
h) Viuco1Uplimcnt de qualse\'ulla ordre t:ebnda, 

qne doui lloc a conseqüències gretts . 
i) El promoure baralli.!:; que sig uin <;:ansa d'escàn

dol o k'sions, estant de servei. 
, j) El pro\·ocar als seus s uped ors o companys, 
encara que el que ho raci estigui begut i no estigui 
de scn'ci. 

k) El causaut de de:;pedectes greus en el mate
rial, per negligència manHesta o mala intenció. 

Les dites faltes greus i similars es castigaran amb 
la suspensió d'ocupació i sou d'un a quinze elies, im
posada per l'Alcaldia, a proposta del Conseller-Regidor 
del Departament, pre,·i informe del cap-director. 

La t·cincidència en les faltes greus serà castigada 
amb l'expulsió. 

Sempr<> que uu individu cometi una falta greu, el 
cap-director el suspendrà <l'ocupació i ,;;ou a l'acte, i 
en donarà compte al Conseller-Reg idor del Departa
ment, dins ell! termini dc vint-i-quatre hores ; ilmne
cliatament es procedirà a la íonuació d'expedient, si 
b(' sen't escollat l'interessat. 

I/individu que ling uj una nota desfavorable al seu 
full dc ~erveis, qualsevulla que sigui la seva importàn
cia, podrà t-lOUicitar-ne la invalidació al cap d'nn any 
de la imposició cle la dita Ilota, si acredita palesament 
el que dnraut aqnest temps ha observat una conducta 
immillorable i ha complert exactament aJnb tots els 

• seus deures. 

SOUS, UNIFORME I EQUIP 

Art. 27.~ L'Ajuntament consignarà anualment en 
els seus Pressupostos les quantitats necessàries per als 
sous del personal i per a les atencions de material) 
vestuari, equip i tot el que calgui per a poder prestar 
un bon servei. 

Tot el personal del Cos, sense excepció, vestirà en 
tots els actes ue servei l 'uniforme que hagi dete~·miua~ 
el Conseller-Regidor del Departament. 

Los peces dc l'equip i uniforme es renovaran quan 
ho reclumi el seH estat. Amb tot, als efectes de con
trol dc llur bona conservació, és assenyalada a cada 
peça la scgUellt durada mínima. 

Im pcrmcab le. 
Pellissa. 
Jaquetó cuir . 
Vestit dc treball 
Vestits dc passeigs i gorres 
Camisa, colls i punys i corbata 
Cinturó, baldric i destral 
Casc de cuir. 
Gorra de treball . 

6 
5 
3 
I 

3 

6 
6 
3 

Bótes altes per a aigua .- I 

l'llantes . 4 
Guauts de pell i ulleres 5 
Vestit de gala, xarreteres, baldric, destral, casc 

o gorra, guautes blancs Duració illimitada 
Xiulet. Duració illimitada 

DE J/JlNTJ.l.l\TilNJMllN'f I RIU.'ARACIÓ URGENT DEL 1\'IATliRIAL 

Art. ~8. ~ El president de la ConselleTia autoritzarà 
nl cap-director J)cr a l'adquisició d'aqueU material la 
u¡auca del qual pogués dificultar la bona marxa del 
servei. 

m pagament cle l'esmentat material es farà direc
tamenl per aquest últim, al qual objecte l'Ajuntament 
posarà periòdicament a la seva disposició partides 110 

inferiors a r,ooo ptes., a justificar, i amb càrrec a les 
partides que per a material estan ja consignades en 
el l'ressupost. 

DE LA SECCIÓ DE SALVAMENT MARÍTIM 

Art. 29.~ Amb el personal del Cos i amb material 
d'aquest es formarà una Secció dita de cSah:ament 
Marítim•, la qual formarà part del Cos de Bombers 
i dependrà, per tant, del mateix. Departantent. 

Mentre ho permetin els mitjans de què disposa el 
Cos de Bombers, aquest servei es prestarà durant la 
temporada oficial de banys a les platges del terme 
11ll111icipal de BarceloJla. 

DISl'OSJClÓ 'FINAT. 

Art. 30.~ Per a tots els casos no previstos eu aqttest 
Reglament s'aplicaran les disposicions clel l<eglament 
general d'Empleats. 

\ 
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H.\SES TR.\~SlTÒRD;S 

a) Els indi \"idus del Cos que tinguin actualment 
nomenament de bomber especialitzat continuaran dis
frulanl-lo en els Pressupostos sense perdre cap dels 
drets adquirits, però a mesura que es produeixin Ya
cants, aquestes aniran ~brint-se d'acord amb el que 
està previst eu I 'art. 21.b del present Reglament. 

b) Lc~ classes que sofreixin disminució s'amor
tib~aran a mesura que es produeixin vaca11ts fins a 
quedar establert el nombre que determina l'art. 3·'' 
d'aquelòl Rcg1amcnt. D'igual manera es procedirà amb 
l'empleat ndministratiu secretari de la Ponència, és a 
tlir, que s'amortitzf.•rà quan Yaqui. 

e) l\Ienlre existeixin eu el Cos els nomenaments 
de xofer~ bombers es reconeixerà la proporcionalit!lt de 
preferents entre els individus de l'esmentada categoria 
que prevé l'art. 3.• 

d) El personal que forma la plantilla de Tallers, 
en virtut dels uomcnaments pels quals ingressareu eu 
el Cos, continuaran regint·se amb les mateixes normes 
que fins ara i d'acord amb el règim de treball que està 
en vigor en els Tallers Municipals. 

e) Del 15 de juny al 15 de setembre el personal 
de Tallers distribuirà la duració de la setma11a de 
treball fent la jornada intensh-a, sempre que ho per
metin les necessitats del Sen•ei, i d'acord amb les 
disposicions del cap-director. 

f) L'adaptació del personal C..'<isteut a les respec
ti ve~ ralcgories que es fixen eu el present Reglament 
es fan\ sota la base de l'equivalència de les següents 
denominacioos : 

El cap-director del Servei i el sots-cap del Servei 
resten amb la mateixa denominació. 

El cap-ajudant es dirà cap-ajudant, inspedor del 
:.\Iaterial. 

L'oficial es dirà cap-ajudant, inspector del Personal. 
El metge i el professor de Gimnàstica resteu amb 

la mateixa denominació. • 
El funcionari administratiu, secretari de la Pouèn

cin del Servei es dirà igual fins a amortitzat· la plaça ; 
després serà anul·lada. 

L'encarregat de l'Oficina TèCJiica Administrativa 
resta amb la mateixa cleno10inació. 

L'nuxiliar de l'Oficina Tècnica Administrativa i 
delineants es diran delineants. 

El guardià del .Magatzem es dirà encarregat de 
:Magatzem. 

El capatàs dc primera i el capatàs de segona es 
diran, respectivament, capatàs. 

El primer capatàs maquinista xofer i el segon ca
patàs maquinista xofer Cñ diran igual fins a amortit
zar llur plaça; després es diran, respectivament, ca
patàs. 

El bomber prc[erent es dirà preferent. 
El bomber es dirà individu bomber. 
El maquinista, el xo[er, l'ajustador, el forjador, el 

pintor, l'electricista, el fuster, el lampista, el calderer, 
i el bomber ordenança continuaran tots amb el res
pectiu nom fins a am01·titzar llur plaça, i llavors es 
diran indiYidus bombers. 

El canvi de denominació no significa canvi de ca
tegoria. 

Barcelona, maig del 1936. 

Noticiari 
PE RMISOS PER A INSTAL'LAR 

APARELLS INDUSTRIALS 

Heus ací Ics relacions de les demandes de permisos 
que, a aquest fi, han estat presentades a l'Ajuntament : 

Gabriel Rius, tra-slladar un motor i installar un 
motor i un generador de vapor a la casa n.0 1o6 del 
carrer de \'erdi. 

Enric Vogt, tres motors a la casa n.0 2ï7 del carrer 
de Viladomat. 

Victòria Tàpias, traslladar un motor a la casa u.o 33 
del carrer de Viladomat, i un altre a la u.o 12 del de 
Valldouzella. 

Josep Trabal, traslladar i substituü- Yuit motors a 
la ca¡;a 11 . 0 340 de la Tra vesscra de les Corts. 

Sage, S .. A., quatre motors a la casa n .0 2 de la 
rarretcrn de la Sagrera. 

A. Rieussct, un ascensor i un motor a la casa nú
mero 94 del carrer dc Sepúlveda . 

Jose¡p Ton•is, un forn industrial a la casa n .0 337 
dc la carretera dc Sants. 

Elisco Nadal, un a:;censor i un motor a la casa 
u.Q 128 del carrer dc Rocaio1i. 

Ro:m i Riera, substituir vuit motor<; per altres a la 
casa 11.0 27 del carrer de Ro.ses. 

Scn·ei l'lord Estació, un tanc- celoil i un altre de 
petroli, i un aparell distribuïdor d'aquest i un motor 
a la casa n.0 54 del carrer de Roger de Flor. 

,\Iiquel Amat, 111; motor a la casa 11.0 235 de l'aYin
guda del Catorze d'abril. 

Fidel Armadan<;, quatre motors a la casa n.0 2 del 
carrer dc Cervantes. 

Josep de Yatllc, 1111 motor a la casa u.0 42 del carrer 
de Riego. 

Eusebi Bertrand, substituir dos motors a la casa 
n.0 62 del carrer dc Parccrises. 

Francesc Bisbal, traslladar i substituir diversos UJO

tors i instatlar una caldera de calefacció a la casa nú· 
mero sc del carrer de Balmes . 

Jnan Cia vell, un ascensor i un motor a la casa. nú
mero 30 clc1 carrer dc Viladomat. 

l\lontserrat Carreres, un ascensor i tUl motor a la 
casa 11.0 73 dc la rambla de Catahmya. 

Pere Ca:;tcllet, uu motor, ttn tanc de gasolina i un 
aparell distribuïdor a una casa del carrer de Mallorca, 
xamfrà al del Dns de maig. 
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