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EST}\ -rUT, DiE 'LA JUNTA

DlE CIENCI~S' NA TURAiLS DE 13AilRCE.l;ONA

(Aprovat en Consistòri de gMaig 19l6~

ARTlC'LE :I.er La Junta de Ciències Naturals dit Barcelona,
creada ¡per l'Áj,liitilta:m:e!L1t en 22 deMaiL.çdeJ!906.se negirà per
el :Fll:eS€rotEstatill!t i per eli finGIrà a son càrréc la direcció J aQ-
ministreció deis serveis ¡peJ.'ta:1íI:y.elThtsa: Ciències Màturals (jl'aq1[esta:
eiusat, COIJU Museltls rl'Niistòlfia Natural, Parcs Z00lògiics, ]ar-
dins Botàlili~s, Aq;uaris i demés establiments d'a:quest ordre que
existeixen o es puguin crear pd Municipi o p.>eri:ql€Íativa de la
mateixa.'

ART. 2.6n La susdita: Junta, amb complerta autonomia i
personalitat jurídiea, administrarà els interessos que se li eRCO-
manin, tenint amb caràcter executiu la facultat de peRdre els
aeerds il, celebrar els contractes que cregui coavenients per a: la
€xeeu!!:ió dels seus fins. En aquest- concepte tindrà a son càrrec
els eGt¡j,iÍicisdels Museus d'Història: Natural, Parc Zoològic i de-
més siJilO!¡ilars<que li siguin encomanats i figu~in en la relació
à.djtlliitta, 0 que en lo successiu se li encomanin, les colleccions
qil!le'Js i!l1aJI€iX!0'sc0l!1tingMin,si ho ereu convenient organitzarà
curses !per a: ]al! düf!usii&.dels coneixements de Ciències Naturals,
expedieieas de >ca:!Fàc~ercientífic, Laboratoris i Jardins d'acli-
matacié ~ eX¡peFünentaci:ó científica i, -finalment, exposicions i



6 Junta de 'Ciènoies N aturats de Bàrcelono:

concursos referents a Ciències Nat"u;raffi: Pomràaccepta'l" ea di-
pòsit colleccions i objectes mitjançant elsoportuas conreacses.

, ,
ART. 3.er La Junta atendrà aquests :fins anr19 fes Qilil3J'P1¡j¡itats

que es consignen en eis ip)}'essl!Lp"ositosMu~ici¡¡>alsi amò les s.ufu.-
vencions, donatjus @ BegaTs ~ue pl!lgil:1-i rei\blie, ja en metélic e
en objectes d'altres Cerporaciens i particulars, GOl!J! així: mateiÏx
els prod-uctes dels seus Parcs iÏ Labo'l"aittoris o JaFd~ns Qj'adiFlíiJ:a-
tacíé iÏ demés iJ.llgress@sque per (!]¡ualsevol altre e@nli:e:p~epuga

.obtiadre. EJ:ilcar:aque l'eatrada als Museus i [ardias -delim! ser
Franca, queda facu1tada la }IiLFltaper a pegues ~mp®saiJ)'un :preu
mòdic com a dFet dl'entrada quan pel caràcter e~'lPerim.ental de _
l'exhiviciÏ6 sia eFl0rt~ e quan circumstàncies especials fassin con-
yenient a@lueUa I~rnitació d'e~trada a l'oiID~ecte0:e gara:ntiJ.i' la
v,ill:ai Q:eseil'1f,Qlt1l0dels exemplars -exposaes.

-

f
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Esta·tut '

,
ART. $'.~ La jemta! se Fen0va:!Ií'àGadl.a qU;;¡¡Ü'@ aJ:íl!ys,per

m€itat en quant als vocals .electtas @l.e~ig:r;ratsper els e0mpFomis-
saris de les entitats €1emt1fitil!l\les,i cada dos anys respecte als
desigaaïs pd MuniÏ€iJpi,m€ll1Ys@F! cas de va:€a!t'1t'GLues'@mplirà , "
per eonveeatêria de la ~llIl!1ta.

.ART. 6.è L'Excm. Sr. A.¡¡calde,' vocal Tla:it de la ]iilmta:, serà¡
som JF>!1!esimel!lthoaorarí. .

/ .

ARil'. 7/' La juntCl} tindràJa fa:C'ulitat de pr0!p0sar em [6
suecessaa S@'$empleats a: l'Excm. Ajuntament" quedant sub-
sistents els q.ue ifugj1ilrelleN Ies actuals p1aritf.iuHesdel personal,
pogueat ¡prop0sar la: suspensiê dels mateixos i la seva d€stitueió
dinère del Reglament d'empleats, actuant a aquests efectes com
Comissió Cènsisterial. Les prepostes d'empleats tècnics de
plentilla, se Éa:ràn em virt1'llt de çoncars, quirres bases redactarà
en cada 'cas J)a ]:tl.NtaJ,denant-les-hí la Necessària publicitat va-
Ienê-se dels periédics- locals.

f'

ART. S.è La ]un;ta, elegirà 'a un individua de la mateixa,
President que serà ordenador de pagos, així corn també els
Vis-Pr€sident, Secretari, Tresorer, Contador i :Bibliotecari, re-
gint-se per e~ Reglament interior que eonfeccienarà ella mateixa,
el qual deurà ésser aprovat o modificat per majoria absoluta de
vots dels V'ocals assistents a la Junta, essent efeetiu immediata- ,
mel!lt. 'La j'l!lmta trameterá a l'Excm. Ajuntament de Barcelona
dit R'egramel1lt i les modiñcacions que en el mateix introdueixi.
AnyalmeNt la ]u'lílta redactarà una Memòria que també presen-
\ . \

tanà a l':Excm. A~untament, explicant la seva gestió i en especial
I'iaversié dcnada Gj.lscabals-subvenció, de l'Ajuntament i dels
iNgress0s de Pascs i Jardins que hagi recaudat i invertit.
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ART. 9.è Si per qualsevol motiu cessés ra Junta en les seves
funcions, entregarà un inventari detallat dels objectes i <exem-
plars que integrin les cel'Iecciens ti serveis q-meli haguessin sigut
encomanats, i reintegrarà a l'AjHntàmel'lt tot @lIlà fIue fels de ¡~
seva propietat, així com. tot aUó que perteneixés a la ]unta
per qualsevol títul, a no ser alió que, per iPreserip~i0 especiel,
imposada per ~l cedent, hagués @letenir en aqueñ cas NU a~tre

I destí.

ART. IO.è Aquests 'Estatuts anulen les ¿Eases anteriors
acords posteriors a elles que 'is Nl(!)dinq¡uin0 'afectin.

Barcelona, I~ de Maig de [916.

El Presiden;,t, ,
5. .ANJ9REU i[ BAREER.

Ii~ Secretari,
MA:1.UQUE~.

./

. i
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REGLAMENT DE LA JUNTA DE CFENCIES

NATURALS D:EBARCELONA

(Aprovat en Junta de 22 Octubre 191_6)

J9Etñ.S FINS IDE li",AJUNTA r SOS MEDIS

AR'i(i'[ClLE :E.er D'acord amb tes Bases de C<¡>Bstitució@) ]Esta-
tut dIS la ~UJfita aprovades per l'Ex\l:1'ID.,.Ajuntam€nt de Barce-
[(i)na en sessió der 9 de M3J~gQIS lE9]l~, té aquesta a son càrrec
els serveis concernents-a C¡,èacies Naturals en dita ciutat, een-
centrats a:vui eTl.e~ Parc Zcològic Munic ipal, Laboratori íctío-
gènic ad~unt, Aqaari¿ Museu Mart0flSll, Museu ZoològiG i Re-
gional, €o{'kGció p~tr0gràfica, Invernàcuê i Umbràcul amb les
ínstallacíons accessòries als mateixos.

¡P~r a cada nou ser v~i que -li siga encarregat per rAjunta-
ment, o que pel' inisiatíva pròpia creés la: ]nnta, dictarà aquesta
les oportuaes dísposicioas que s'aójootaràn a aques] Reglament,
per al millor règim dels mateixos.

-,
ART. 2.ón La Junta, d'acord amb sem Estatut, designarà llur

I personal tècnic de plantina:, previ eOnC1JfSpúblic, sometent la
@¡p(i)¡:tl'l'tílaproposta a l'aprovació de l'Excm. Ajuntament. Acorri-
p<;llnyarà a ~a mateixa l'expedient del concurs, '"
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Quan se tracti de places de nova creació que deguin incloure's
en les plantilles generals del Municipi, es sornetrà rac~d de la

, junta, que demà ésser près pel' majoria absoluta de vots> a
l'aprovació de l'Excm. Ajuntament per a -I'inclusió em ;pressrt-
post de les respectives <quantitats. Els eOnel1FSOS de ipil.-0visi@
tindràn de perrnanèixer oberts àurant un temps mínim de
trenta dies, fent-se públics en tres peri&dies diaris ~e la [0ea[i-
tat, i comunicant-se amb la mate.ix;a anticipació a ~es GO[,~@raJ- .

cions que intervenen en Ta constitució de la Ju.nta.
Per a ser vàlida la resolaciê d''Il!lil C0N:Glil!FS i propesta d'ml!l

empleat, demà ésser près I'aeoré per majoria d'assissents, de-
guent -ésser aquests en '!1Gmgte de les dues terceres pa'Fts dels
que composen 'la Junta.

La pr@p@sta tindrà llec @n la sessió següent a a~uella eE! <!!,uè
dietamarí la p0nèl'lGÏa noinenada per a rexamen cl:~isex:pecJ1iel'lts,
estant ..aquests.. dur:ant aquest espai die temps, a èlisposki:ó de

. \tots e1SSeit1y0rs l1J!uef0liÍlQen la Junta, per a examinar-10s ,en
Se€n~talliía .

"
i

ART. 3.er C®ns;lti1iuiràn els ing:ressos de ta lunta:a més €le
[es subvensions ~"Ueti @t(j)rgui r:KXGID. AjuD;tame11lÏ, ~@ts aqme1ls

, ~ , .

que a€0<rBi fixa!!.', sig¡a,i pe~l.íl;lanent, sigui tliansitou.iarrlílent.
IQ;¡;¡aií1;es tilfae6 cil'@xemp1a:rs sobrants. prod.;¡;¡ctes @ :resi@JiIl1.s

de S0S esbThIiments, !tl©drà aC0Fdar la JuniÉa eC qU€ €regui cen-
.velilJient per a 111ilil.1€itllaje4ílacié. , ;

;

)



ART. €í.è Fermaràn dita ]ulllita, CQm s@'I1Estatut indi.€a,. sis
ceneejals i "'1!lit- persones per~tes; dues d@si:gmadescl.i:redam<nl.t
per fAjma1tamertt, ~dtres dues CQm -voeals .,ll!ats que- seràn un
ca:tedEa.tic de [a Fa€:i1!lltatde CCiènci€s,-SeG€ió de Tes Naturals,
designat ~}e[['la máteiÏxa Secció i el d'!ffiiistòria Natural de l'Ins-
titut; quatre elegits pe! 4(')5 compremissaris de cada; urna de les
€nttifats següents: Real Acad@mia d~ Ciencias y Arles de Barce-
lona, Secció de Barcelcna de la Real· Socíedad Española de
Historia Natural, Institut d'Estudis Catalans, Facultat @€
Farmàcia, Institut AgFÍcola Català de Sant Isidre, Institució
Catalana d'Història Nahwal, Societat protectora d'Amlimals i
Plantes, Estudis Universitaris Catalans, Centre Excursionista
de Cataluña, Escola cl:'AgFieuiltura, (Jub Montanyenc i Societat
de Biologia de Bareelena,

Regfament de ta Junta

ART. 5.nt Cas di dis0tdre's la Jnnta, s'aten<{lià¡ a ~@ que
previllgni sen !Esbti1ili't,C!legl!leIDt[Iil(l)sar~hoen €omeix€melíl!tcl!eles
:eerson:es oi! eiti1~ita,tsqme H b:agilíl!entregat ebjectes en ciLipòsit,
amb trenta dies d'anticipaei@.

\ ,
II

'¡

i CONSTITUCI© IDE iLA }TJNtA

ART. 7.è La Junta podrà elegir per majoria absoluta de
vots dels senyors que formen la mateixa, Gom VOCALS H0NQRAR;¡;S,

a les persones o entitats que per l'apoi que a ella prestin cregui
dignes d'agraiment especial, les quals rebràn les. publicacions
de la Junta, invitacions. etc., poguent. assistir a quants actes
solemnes se celebrin i disfrutant de iguals honors que els vocals
efeccíus €li'aqueHa. l
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\. Els nomenaments seràs vitalicis, ~11l["nombre no podrà
.excedir de dotze.

,"

ART. 8.è Per al foment me S0S fins lÍ mi¡~(j)r desemJò€FlY de
sa missió, la Junta podrà nomenar ,aOR~ESPGNS~!LS €!lllels iljnan:ts
de fòra de Barcelona <§!iuecregui convenient, i sempre 3l aatnrá-
listes iqne s'hagin distingit per llurs trebatls i eoeperacié que
hagin prestat a la mateixa.

La Junta podrà ratificar, aquests nOmeNaJ:]l€iflts al Énal de
cada bieni.

,ART. 9.~. La Juta es lieuni1i:à amfu caràcter perlÍòd,ic i amb
la freqüèneia que ella mateixa cil:eteFm~il'i.

<,

ARTh'. 10. Cada aNy ta ]mnta Feda€tal'à: ;un pF€SSmpQst de
despeses, o reidi~raa:à sa :3pF@vaeió a I'anterier, ]D0g'1l1.èntacordar
en aUres sessioas les traiílsÉ9rmaclons precises,

I

D~t President Honorari

ART. ,H .. 5èrà President fDi>J.i!:(j)i1iaride Ia Junta nEXGlU, s€- '
iIilyor Arcalde de ;gaFcel(i)J.i).a, amil? -18;_ca1¡egod3l, a més, de v,(¡}(,af
nat de la' ma:t€i:xa.

Del President



- Del '$ecretari

I

]'art.'''7.è 0:e l'iEsbüilit, ê:m: e~ q:ue al jDers@li):alde planNtla eoa-
<;emeix ~ s0S'pemdlf€l :tem~oÍ;alme1'lt menr1'"es la ]um:ta -<decideix

"[ c(f)nced~r,~ricênc¡jesa~ personal <ij'U!€sels /it"'elh depèlí~; ordeI?'ar
els ]Dagame[ò1ts<iJ¡j¡ro,itFe¡[e ~€s <ij'\Jalíli1:'ita'tsijilFessl!1[los:tiad@si wgilllr,en N, pel cQmpiiment de[s fms <qIU€a ]a JU.líl!ta estàn elíl€@:Dilanats.

Del Vispr,esident

ARl'. 13. El Vis;pres~GJ:entserà -e~eg1t ].?ef la J1iflta em. la
'mateixa¡ formaque e~ President, i el stLbstituiifà en aIDsènGÏesi
mailaTHes amb i:~t1.als~rth;ibt1.c[@flSj¡ deures.

ART. I4. ~elTàJlíl!@tll~gaci@ns del Secretari cuidar de citar a~s'
S€:t;¡.yQfSvoeals cil.ela Junta pe¡¡;a la celebraciê de les mateixes,
~stelíldFe les ades de les sessions, fer c@mplir les d€terflíl:~nacions
del Sr, President, porïar la c01TeSp0lí1dJènciaoficial de la Junta,
OJ!t1.efirmarà amb el Sr. President; ordenar i custodiar els docu-
ments de l'aT':xilíl!,'i serà ei quefe administratiu del pers(f)nal
afecte' a la Junta, }ilroposanr al Pfesid~nt totes aquelles mimes

, '

urgents ques requereixi.

Del Comptador ,

ART. 15. El Coraptader intervindrà: tc;¡ts ~ls ingressos i des-
peses de la Junta,- curant que aquests no excedeixin als pressu-
postats; portarà eis llibres de comptabilitat amb tota puntua-
htat i formularà els comptes de-la Junta, deguent .a fi dccada
any formular l'estat general, que Rresentarà -a la Jilllta per a
la seva aprosació.

Clíl!rarà:d!e recollir i censurar els comptes justiñcàts dels
quefes de serveis, Musel!ls i colleeciens.
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Del Tresorer

ART. I@. El Tresorer ingressarà les quantitats press'l!lJP@s-
tades, donant immediatarnem compte dels lli'mameni(:s tiI'i:ngr€s
al Sl. Comptador, i efectuarà els ;¡;>agame!tíltsordenats pel seny@r
President amb intervenció d'aquell Pertarà els l~áib)J,iesde caixa
i comptabilitat necessaris i respoaêrà de les quan¡f¡¡iJtafsiFesu[~
tant-s. Al fi de cada: any i quall RO €iFeguiconveníeot o [a ]ll!t1ta
li demani, presentarà tan estat expressiu de~ m@viment de
caixa.

Del Biblioteeari

-
ART. I7. El 'Bibli®tecari tindrà a sa cura el foment i ordre

<
de la Biblieteca i substituirà al Secretari en ses aililsències i
malalties. Curarà de l'impressió de ¡'Anuari i dei repartiment
(i!'3iquest, ja pe:r donació @ peli canvi amb aleres ¡¡>lllb1ieaci01'lS
que acordi la loota. I

- De les Juntes

ART;. ]19. Les sessi@1í1s·1es]pFes'lGEiràe[ $r. !P'res~deJQt;en son
inlefíwlte,elli Vis¡¡¡¡reside1!l.ti, a ~alta, ~'a~llJests, el Voca:~ QJ:e més
e¡jJ]ai(¡.



acabant amib la dg les ¡p!f,@po"ici@nsq.1!I.€ v@rbarlment o peli eSGlii.'ll
fàssin -ls girS. V(l)uls.Ql!I.3Jisev®l'memvre dg la ]u1ilta, p(j)Qrà
fer restar sGlibrela ifa'w1a, :Ñ:m:sla sessÏ'@p.r@pera:, els assmhptes
q:¡;¡efig1!lrinen. ford'f€ de~ {fJia@ que es, plai])l¡f¡egiRper med1'd'una
pli®]1lQsic~ó.EI!13Jrnbdós caS0S; Gleu!L'àíilguiFar en l'®rdrg del dia
€l€ la sessiê prepera.

El qui fassi de' pr.estia.em.tdili'lgÍl"à els debats i, en: cas de
g¡iUais€voldubte, es ti'liil.dràc0m. dret sUipleto1i el q:ue segueixi
l'Excm. ,Aj'U.:I11tamenüen sos ades Oi:llci:als.Les decísíoas en q;u(} -
ne hi fuagi ul!lanimit<ibtseràn ]pFeses 13iJ!l vetaeíé ií1eJJWJlinal,ti quaifl
es tracti denomena:melílts; o assumptes que' afectin a de1t~rmi~
na@a,F>en;@na,'serà secreta. En cas d'€mpat, dec:i;Gtiràel '!Tòt de
la presidència. '

Del personal tècnic

.ART. n. E~ Director Qe~ Muse;¡¡)ld'Història Nat1ilTai tinétrà
a SOn càrrec lêlJc0ilservac;ié) i arreglament de les cel-lêeeiòns- del
Museu, essent de sa obligae.ti6el 'tenili-les degudamel'ltinstal~
[ades, curades i casaiegades, ;¡ acudint peli' a qJ:ualíltnecessiti a
la J1!l!lta, quines instruccions tin,drà d'atendre per a la con-
servació i arreglament de les cckIeccions. Procurarà relació-
nat-se amb' altres centres sjmilars per a establir canvis; podrà
adquirir, dintre de les sumes que es consignin, exemplars ti ma-
terial ur.gent, i curarà' de la correspondència que a: sa missió
es refereixi, poguent concedir previsiertalment permisos per a
l'estudi i treball en el Museu a les persones que li ofereixin
suficients garantíes morals i (,ientíñques. Serà, a més, el quefe
del personal tècnic i subaltern del Museu, Preparador, Conser-
vador, Ajudants, Conserge, dependents, etc., etc. Portarà UB

llibre d'entrades i sortides, i proposarà a Ja Junta els canvis
q1il€convinguin i quantes mides li suggereixi el seu zel, assistint
a les sessiens amb veu, però sense vot.
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En sa absència el substituirà el vocal de la Junta ([) au.xi[iar-
tècnic que aquesta desigmi.

Per' a les çol-leccioris instaladesen e<ïlifi:cis separats dei Mu-
seu actual, [a J linta designarà la ¡¡¡e¡:s0líla (1) a1!lxi1ia'l.i-tè(mlÍ.GQj¡ue
degui representar al F>iFedor en cada l!lJ)l. dels maite~xos. \

ART. zz. El Director del Parc Z00~0gic' timd!lià aJa seva
cura la conservació i foment de les (i)0l'leGci0TIs d'animals del
mateix, curant de l1urmaHtenlÍ.ment, installacié i cill'l'es, (;}ue
requereixi llur salut, a1ieneri't ~ les instraceioas <[ue la: JUlJ.lta
li donguÍ en els caS0S Çflil.ecregui: aquesta necessaris. C!I!lif31,à

di:rectametn, dintre 4el!\illi€ssu~@stat, d'adquir~I les p>Fevisi(!)!tls
que neeessitiper.a l'a1ime1i.l:t dels anisnals de ia eolleceié ~de!líl!Iés'
objectes €[ue slÍ.g1!Linl'leeessaris, p®iFuant ds tot això Gom;¡y>tejus-
tilfi.cat que cada trimestre passarà :per c0nmilllcte d~l Sef1yoF

,Co:tnptadol' a la J 'UJ111a,pe~ a sa apr<!yvaGiÏ,ó,i :p.rop©sa!t'àJ él, ~a
Junta: l'a<il~llilslÍ.Gi@GleIs exem.pla:rsCJ:i\,Ie:Gfeglil.~~oTlv€!líliej!l1tse- ~eil'à el
quefe .d€ll pel's®Jila1 inferior 'f son càrree i assistèrà a [es sessiQ'!ls
amib veu i se'FÍSe vet. iP0rtaFà Hn imv€liIltalri dels animals exis-

, . .
tents iun llibre <il'entra~es i sortides, i cada tJrimes'i:Fe presentarà

, a: la J tinta_1il.Tl!a[lista @els animals existents, I:mop0samt el canvi,
.i v€mla dels que conceptú; scerants en ¡púiID1icasubasta, ];e-
cá:ptant / eis pl!6ductes amb ineereenció Qle~ Sr. COm;Jip.tacl!@!l· i
~n~ressalJ:t-los em la TresoreFÍa ·@ela Jl!1~ta, cuÍianilf-se J.i>€F8!q~€s1ia
€J:U€ dits ~'¡"}~liess@,siFI0 serveixia més (;J!u pe:r a ~'€[Qtlïe¡r€))liiWl€mt·
i f@meFJ..'tdel J?a¡¡;c Z0o[@giG.

. iJt!l\1: sa absèm€Ía el suibst~~i\1iÍ!t'à el V;(!)@a:t Ci) a;m~~na!li-tèenic
<iJ!ue[a J unta designi.
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¡fiança, les <9Jrua:ls ~airàl!1ses i1fJJe!fualls ([l'8!(¡ú:>¡¡¡Q:aW1b el Sr. i>iJi;eet!¡¡r-
de! Ml!lSe'l!L~ [[>eif<ile[egaci@ clJ'e¡~de[s aux~~iaJrs @d rnafieÍ!x í-basx
tes i1ílstrYC!1:~0nSde ~8! ~1llo1ílta.

Quan els ilie~er~;ts eà!liilieés <i!e NA'J!T:JR.AU$1F¡gS AGRE@:Al'S @

:ATJXIUAlRS-íl.'iÈCN!tCS tillil~tlÜíl~1ilexa ilielfirl:b1ilc1@de qmals@V(:)lclasse
€J.11esig1il!i, lt!l!lT i1'lOmenaIilil€nt será i)9€lF mm 8!1'ly, :pl'Q~r@gable a VO~
hmtat de ~8!' ~uflta. Sempr.e <gJU€ [a diil!raGla d€Is ..!liliIaiteix@s. sigui
Sl:lpeFÍ0r a :[!lID); sentestre, se pr¡i@v,eüàm en vlrt'UE de concurs
p"ÚibHc. La Junta p@drà en qua:[sevQ[ Iilil@m€iFlt re;v.@C8:rdits ne-
menam:€mts, així CGm prQlFogar-,Ios S€1ilS€ n€€€ssirt8!:t de ROU

C011CUFS.

-ART. 24. E~ l?~E[P:ARAIDOR !lJ,EL MUSEU fin@:,.;àa sen càrrse

la preparacié mels exemplars (OjJu:ese li €nQomanÏ!1'l..~ la mefeja i
eura de les cQ)~'le€ci011ls,ajudat cle~ ¡pe;f,s0lilal siN\')¡¡8!to/¡€riílq~e se N.
asigni, i c~galFà del ~aib(1)rat0ri de taxidèrmiq; !il@rlan.t un lmm~
d'entrades i sortides dels @'bj€!1:tesprepar;ats i materia[s ~01'1."

sumirts, essent son qmefe i:mmediat el Difecb~r del Museu, i ;per, .
delegació d'ell els auxiliars de Zool®gía del mateix.

\ ,

ART. 25. Ei ~UE'FE D~L LAB<JRAT0RI D'IcTTQL(J@iA curarà
G].€ dit labcratori, procurant ~a' conservaoié i cria de les 'espè-

• '<

cies de PIÚXQS.

ART. 26. El persenai auxiliar de Secretaria estarà a les
ordres de la Junta, i serà son quefe imrnediat el Secretari, curant
de les tasques que ia Junta li eñcomani .

.ART. 27. El Conserge del Museu serà el qHe cNri d'orga-
nitzar la vigilància i neteja del Museu, dirigint sota les ordres
de] 5'1'. Direcèor els treballs del personal subaltern i essent res-
jí>0!Flsaòlede tota taita e111la neteja o custòdia, de la que degu-
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dament enterarà al Sr. Directer i, eh son defecte, a qui e~ subs-
titueixí i al Sr. Secretari de la Junta. Curarà de complirIes
ordres del Sr. President i Secretari de la ]:u[1lta i de fe'l!repartir
les comunicacions de la mateixa.

ART. 2S. Els ordenances iÏ demés personal subaltern cura-
ràn de complir les ordres de llurs superiors amb atenció i res-
pecte, poguent, com tots els demés empleats, ésser amonestats
i- sospesos d'empleu i sòu d:acord amb l'article I2 de~Regla-
ment, a proposta del superior immediat o del Secretari! de la
Junta.

ARTICLE T:RANSI"f0RI

Renov~nt-se la Junta per mitat cada quatre anys, J?ei que. \

als vocals electius es refereix, l'adaptació Q.-lRéglament pre-
sent s'efectúarà per sorteig dels quatrevecalsefectius, fixant-se
així les dues vacants a eobsir a l'acabament del bienè actual.

s . 1J1 Presi.deñt,
S: ANDRET9' y iBAR!Ill~!R.

Et Se¡;1:e~ari,
" 1\I.Í;\Li{jJQIJER.

- [



R~GL.i\ME'NT ns ilLA iBl~LfOrr;ECA:

DiE· ilLA JUNTA DE· ·CUiNCliES NA Tt1.RAILS

DE iB.AJROELONA

(Instalada en el Museu Mar.tol'eU)

r) Tota persena dernicfliada a Barcelona que tingui la;
firma ;registFada a la 13ibli0teea; ;pot encliupse':p. lïibres a Gasa
per negà dUFant Vl!lit dies. Passat aquest" plaç, si el llibre no ha

. sigut demanaê ;¡;:>e'lf'líl~gú, [pod:Fàprorrogar-se el préstec per vuit
dies més.

2) Els Hibres qiU¡;no hagin sigut '[domats a son dia, de-
vengaràn illffilapenyora de IO cèntims per cada dia de retràs.

¡

3) En cas de desperfecte en el llibre Ilegit, el llegidor abo-
narà la quantitat que fixi el Sr. Bíbiietecari.

4) Pels l~ibres extraviats pel lector (] que quedessin inútils
per a l'ús, aquest reintegrarà una quantitat que no serà inferior
al doble del preu de compra del llibre.

-
5j La Biblioteca permaneix oberta, de moment, de nou a -

una i de tres a sis els dies reiners.

. I
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6) El Bibliotecari, i en son deíecte el Sr. Director del.
Museu, motu proprio, o a pr~vi inf0rme del~ encarregats de Sec-
ció, podràn deixar de presta]¡ fòra del local els Hib[1€s que cre-
guin convenient.

7) No's permetrà la sortida del local de folletons ai nú-
meros solts de revistes, .flixí ~9J:rn. dIS Ui1;n~esen 0:i;pQsi.t.

Aprobat en Junta de r.e ~Qvem'bF€lI:§':E6.

El Bibliotecari,
JOAQUll\'ji M.a JDE :BARNGiLA, S. J.

El Secretari,
MAl:,YQlJER .

..


