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Acora fou pres per 1*Ajuntament en ses-
bí<5 del dia 2 del bes en ours,del text segttentj

" Bn virtut de deníbioia verbal forriiulaf-
da per lalláca de Uefenáa Voi;:al dels carrers de-
Sant Pau, Uni6 i Hospital, a l'Agrupaoid l^^ dels-
Serveis Tbcnics íiiunicipals, referent al estat rui
nÓB dols balcons do l'edifici n'= 1 del carrer de-
Sant Pau (Teatre del liceu), l'Arquitecte Ijnoarre
gat de la pivisi¿> de l'esriontada Agiupauió, eïï
oonplinjont d'allb que disposa l'Art, 264 de los -
Ordenances miinicipals ha procedit, amb assistbn—
eia de Frederic Palau, Administrador del Circol -
del Lloeu, i de Hainon*Marull Huguet, Vocal do lar-
ífxnita de Propietaris de la Societat Gran Teatre -
del Liceu,' ha praoticarLhi un reooneiseipent del -
resultat del qual ha estés la corresponent acta»»»
Atbs'que del reooneixenent de referbncia reoultar-
que d'un dels balcons de la façana de l'abans dit
carrer s'ha després un tros de llosana la qual ha
caigut a la via páblicat també s'ha notat que —
existeixen esquerdes en alguns llocs de la façana
en alguna altre lloçana així coïa en algunes bax'a-
nes d'obra dels susdits balcons, i que en alguns-
d'aquest han estat suprinides les parts perillo¬
ses i les que amenaçaven desprendre's; per la qpal
cosa caldra que sota la direocié de facultatiu le
galment coi^petent es desasuntin totes les poroioiÍB
de llosanes i baranes esquerdades i perilloses, -
snprimint-les o bé reoorstrriut-les, així con que
es tapin loa esquerdes de la façana;»» Atbs que,"-
en virtut d'acord adoptat per aquesta Conissié,de
data 14 d'octuore de l'aby proppassat foren reque
rits el Gran Teatre i el CircCl del Liceu perqub-
procedissin urgentnient a consolidar els referits-
balcons.=» Atbs que les al·ludides obres les hauraa
de practiçar^, aquelles entitats previa sol.licitufc
del competent" peiní-s, dins el termini del nes se¬
güent a la data en qub s'atorgui el peirnísj»» La -
Goriissié que sota'scrlu;» 0 P I H A que podria l'A
juntacient servir-se acordar: lr«- Cue en nbrits -
de dendíioia verbal formulada per la Lliga de pe—
fensa Vetnal dels carrers de Sant Pai, ünié i Hos
pital, a l'Agrupaoié 1^ dels Serveis Tècnics munT
oipals, i de el que es diu en l'acta que l'Arqui¬
tecte Encarregat de la Pivisié 2^ de l'eamentada-



Agrupacid ha estdo, del reconeixement <iue amb aseis-
tencia de Frederio Falau, AdciiniBtrador del Cirool -
del"Liceu i de Eamon iiarull Huguet, Vocal de la Jun¬
ta de Propietaris de la Societat Gran Teatre del Li¬
ceu, Ha practicat a l»edifioi n 1 del carrer de —
Gant X'au {Teatre dol Liceu), en ooïapliment d'allò —
que disposa l'Art, S64: de les Ordenances municipals,
s'ordeni a les dar;mnt dites entitats, previa la sol,
lioitut de penríís, i dins el termini d'un mes a comp
tíiX del dia segtient al de la data en q.uò se li ator¬
gui, procedeixin a efectuar el desmuntori^nt, a la fa
çana de l'esiaentat carrerl sota la direcció de fa-~
cultatiu legalment oojgtpetent, de totes les porciono-
de llooanes i baranes esquerdades i perilloses, su—
priíiiint-les o bl reconstruint-les, i a tapar les es-
q,uerdes de la façana; i En,- Q,ue se'ls previngui q,ae,
en el cas d'inoougsliïaent sens perjudici de la respon
sabilitat q,ue els pupii cabre d'ocórrer qualsevol a*ó
cident desgraciat i d'ésser-los imposat fins el mbf--
xim de multa, s'adoptaran totes aquelles itaosures —
cooroitiveo que siguin procedents,»

La q.ual cosa haig de comunioar-li advertint
lo del seu dret a interposar contra el transcrit
acord recurs de reposioié davant d'aquest Ajunt£§3ient
dintre deia vuit dies hò.bils següents- al de la pre¬
sent notificacié, ï si tal reposioié li fos desesti¬
mada* 0 no se li notifiqués cap resolucié tindria ex

•

pedit el dret a formular contra el present acord re¬
curs contenclés-admi istratiu davant del Tribunal —
Provincial, dintre el teïmini d'im mes a coc^ptar en
ei prir:ier cas, del dia següent al de la notifioacié-
de l'acord desestimatori i en el segon, a oomptar de

\ la data en q.ue os compleixin els quinse dies segnents
\ V la presentaoié del recurs de reposioié en el Eegis
\>^re General de Secretaria.

Barcelona E6 març de 1938,

SR.HALIOlí ILAEULL HUGUET,VOCAL DE LA JUIITA DE PROPIETARIS DE LA
SOCIETAT GRAU TEATRE DEL LICEU.


