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pentier, Manuel Nougués i Saenz, Miquel Ripoll 
i Deyà, Josep Roig i Gilabert i Ricard de Valero 
i Lozano- del Grup V .

E s dóna compte del résultat del reconeixement 
practicat al Dr. Manuel López i Coll del Grup I I I  
d’Invalidesa per a posar en ciar si Testât que ha 
motivat la presentació de baixa per invalidesa és 
una conseqüéncia de les intervencions que ha so- 
fert, les quals no li han donat dret a la percepció 
de socorsos per estar compreses en l ’exclusió amb 
que fou condicionada la seva admissió, i en vista 
que no resulta prou comprovada la relació que 
el seu estât actual pugui tenir amb aquelles, s’a- 
corda concedir-li la invalidesa parcial amb dret a 
subsidi a partir del primer dia que li correspon- 
gui devengar subsidi.

E s dóna compte de l’informe obtingut del re
coneixement practicat a l ’invàlid Dr. Lluís Sama- 
ranch i Fina, el contingut del quai posa de mani- 
íest que persisteixen els motius que justifiquen 
la invalidesa parcial que té concedida, i així s ’a- 
corda comunicar-li a la vegada que se l ’hi fan 
present les limitacions que el fruir d’aquesta in
validesa parcial l’imposa.

Passa a examinar-se detingudament l’expedient 
de l ’inválid Josep Colom i Ribé i després d’estu- 
diar tots els antecedents que obren en el mateix 
i vistos els informes obtinguts darrerament, s’a- 
corda apreciar Testât d’aquest company com un cas 
d’invalidesa parcial sense dret a subsidi, o sigui 
entenent-lo comprès en l’article 6 del Reglament, 
i en conseqüéncia s’acorda denegar els subsidis 
d’invalidesa parcial a partir del dia següent a la 
data d’aquesta sessió, així com comunicar a l ’in- 
teressat aquesta decissió a tots els efectes previs
tos en l’article 7 de l’esmentat Reglament.

S ’examina una sol-licitud del Dr. A lfred  Lapor- 
ta i Carpentier, el qual ha sofert rerentment una 
malaltia aguda de la qual va donar-se d’alta dar
rerament i abans de transcórrer el termini de 30 
dies que determina el Reglament en el parágraf 
3er. del seu article 5è., ha présentât nou certificat 
de baixa, demanant que se li atorgui la invalidesa 
parcial, s’acorda en vista de l’informe facultatiu 
que acompanya, concedir-li la invalidesa parcial a 
partir del dia següent a la presentació d’aquest 
segon certificat de baixa, d’acord amb el que dis
posa el mateix citât article del Reglament.

Vista la sol-licitud de l’interessat recolzada peí 
seu metge de capçalera, s’acorda concedir a l ’in-

válid Josep Martí i Feced la invalidesa parcial a 
partir del dia de la data de la seva cómunicació. 
Demana també autorització per a donar una clas
se oral a les Enfermeres de la Creu R oja, i con
sidérant els senyors Consellers que una classe oral 
no pot conceptuar-se plenament com a exercici 
de la professió, s’acorda accedir a la seva de- 
mnada.

Vista la sol-licitud de l’interessat i l’informe fa
cultatiu que acompanya s’acorda concedir la inva
lidesa parcial a l’inválid Ramon Roig i Cluet, a 
partir del dia de la data de la seva cómunicació.

A  continuado el senyor Secretari dóna compte 
del résultat dels examens que s’han practicat als 
invalids següents, seguint el criteri de la seva re
vistó periódica: Antoni Coma i Sala, Josep Juan i 
Sansó, Emili Cardoner i Casademont, Joan B. 
Zurbano i Rojo, Damiá Martí i Boix, Ferran 
Alemany i Daussà, Emili Gállego i Gay, Miquel 
Cabeza i Samsó, Josep Sunyer i Casamartina, Jo 
sep Comes i Vilaprinyó, Ferran Hausmann i 
Aranda, Manuel Calduch i Marco, Miquel Mase
ras i Ribera, Hermenegild Carrera i Miró, Fer- 
mí Oliva i Agulló, Ignasi de Llorens i Mauri, Jo 
sep A . Codina i Fábregas, Antoni Costa i Aleña
I  Josep Escarda i Senosiain. Tots els dictamens 
obtinguts s’arxiven als corresponents expedients 
per a informació i antecedent de les revisions 
posteriors.

S ’examinen i s’aproven els expedients de de- 
funció instruits per la mort dels socis Casimir 
Coy i Riera, A lvar Presta i Torns i Eugeni Frias
i Roig i s’acorda que es faci el diposit reglamen- 
tari per a produir la pensió que d’acord amb 
aquests expedients ha d’ésser lliurada als respec- 
tius beneficiaris!

S ’examinen i s ’aproven igualment els expe
dients de defunció instruits per la mort dels so
cis Joaquim Teixidor i Suñol. i Josep Aróla i 
Sala i en virtut del que resulta s ’acorda lliurar als 
beneficiaris respectius els subsidis de Vida que 
els corresponen.

Ocorreguda la defunció del soci Rafael Jiménez
i Romero i vist que no existeix nomenament de 
beneficiaris s’acorda que es sol-licitin a la senyora 
vidua els documents necessaris per a tramitar 
Inexpedient pel cobrament dels subsidis en forma 
de pensió que li corresponen.

Ooorreguda la defunció del soci Ricard de V a
lero i Lozano, es procedeix a obrir el nomenament


