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Poveda Sola Cristina
Pozo Brunet Elvira
Pozo Brunet Isabel
Prades Broger Margarita Maria
Prieto Gutiérrez Silvia
Puigferrer Caralt M Carme
Querol Sanchís Montserrat
Ramírez Sánchez-Crespo M Carmen
Ramon Ramon Marta Ascensión
Ramos Baladòn Eva
Ramos Torres Susana
Rastrojo Cascales Raquel
Regueiro Patrón Carlos Eugenio
Resa Martín Susanna
Respall Claramunt Jordi
Ricart Costa Mercè
Rioja pascual laura maría
Riquelme Millón Cristina
Rius Barberà Irma
Rivas Carrasco Luis
Rivero García Monica
Roca Arboles Enric
Roca Costa Cristina
Roca ferreres sandra
Roca Pérez Maria Jesús
Roca Ruiz Montserrat
Rocamora Gañez Natalia
Rodríguez Castro Laura
Rodríguez Ferrer Jordi
Rodríguez López Francisca
Rodríguez Moreno Mercedes
Rodríguez Morillo Margarita
Rodríguez Muñoz Francisco José
Rodríguez Mur Marta
Rodríguez Pérez Miriam
Rodríguez Robles Lorena
Rodríguez Sánchez Jessica
Roiz Pérez David
Roldán Toledo Orleans
Roman García M Mercedes
Romero Martos Monica
Romero Ortiz M Carmen
Rondón González M del Mar
Rosa Hernández Manuel
Roset de Jesús Yolanda
Rubio Clemente Raquel
Rueda González Ana Miriam
Ruiz Cubillo Alberto
Ruíz Díaz Ma Jesús
Ruíz Domínguez Lucia
Ruíz Escofet David
Ruiz Falero Rosario
Ruíz Mora Sandra
Ruiz Serrano Lidia
Ruiz Viñuales M Àngels
Ruiz Yebenes Carlos
Ruiz Yebenes Javier
Sabiote González Antonia
Saez Ruiz Laura
Saez Selva Núria
Sánchez Campos Olga
Sánchez Canillas María Félix
Sánchez Díaz Ma Dolores
Sánchez Medina Germinal
Sánchez Ortiz Maria José
Sánchez Santos Mari Luz
Sanchidrián José Mariano
Santos López M José
Santos Madrid Cristina
Sastre Santamaria Felipe

Sayago Plaza Mònica
Sebastià Riera Alicia
Sebastià Riera Elisabet
Segovia Pancorbo Silvia
Serra Estopiña Silvia
Serrano Huertas Monica
Serrano Huertas Sonia
Serrano Mena Vanessa
Serrano Vallés Silvia
Sesé Hernández Edurne
Sierra Plaza Alberto
Soler López Gema
Tallón Núñez M Carmen
Tena Reyes Salud
Toisón Larcón Verónica
Torrecillas Blasco Montserrat
Torres Campoy Pilar Ana
Torres Castany Ana Maria
Torres Martínez Silvia
Torrientes Blasco Eva
Travé Izquierdo M Angeles
Trilles Muñoz M Isabel
Vallejos Peregrín M Ángeles
Varea Villalobos Montserrat
Vecina Tormos Florencio
Vega López Mónica
Vega Requena Ma Teresa
Veiga Canovas Elisabeth
Velasco Sarmiento Rosario
Vera Domínguez Juan Carlos
Vila Ayora M Mercè
Vilardaga Prats Immaculada
Villanova Pascual Olga
Villarreal Aguilar Eva
Villarreal Nevado Margarita
Villarroya Brun Gemma
Villegas Giménez Gemma
Villena Salgado Gabriel
Yagüe Marinas Raquel
Yepes Llamas Francesca
Zamora Fortado Yolanda
Zamora Toro Ma Carmen
Zanuy Fillat Josep
Zúñiga Ceder Ágata

Exclosos
Badorrey Beatriz (presentació intancia fora

termini).
Lampurlanés Castell Laura (faltan drets

d�examen segons base 3a).
Lozano Gómez Rosa María (falta curricu-

lum i titol academic segons base 3a).
Peña Coca Leonarda (falta curriculum i

taxes examen segons base 3a).
Segon. - Que l�esmentada llista passarà a

definitiva si no es presenten reclamacions en
el termini de deu dies des de la seva publica-
ció al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona. 

Tercer. - Que el tribunal qualificador serà
el següent:

President: Sr. José Luis Nicolas Arocas, Tt.
d�Alcalde Àrea Economic Administrativa, i
com a suplent el Sr. Serafin Redondo Carmo-
na, Tt. d�Alcalde de l�Àrea de Serveis Perso-
nals.

Vocals:
Sr. Delfí Guilaña Palanques, director de

Serveis de l�Àrea Economic Administrativa, i
com a suplent la Sra. Ana Catalina Supervia

Yssocratis, Cap del Departament de Recursos
Humans.

Sr. José G. Tinoco Ortíz com a represen-
tant del personal, i com a suplent el Sr. Fran-
cisco González Richard.

Sra. Maria Esteban Garcia, representant de
l�Escola d�Administració Pública, i com a
suplent el Sr. José Javier Sánchez Santos,
representant de l�Escola d�Administració
Pública.

Secretari: Sra. Ana Catalina Supervia Ysso-
cratis, Cap del Departament de Recursos
Humans, i com a suplent el Sr. Adriano Blan-
co Lopez, Vicesecretari de l�Ajuntament.

Quart. - Disposar que el Tribunal qualifi-
cador es reuneixi a l�auditori de Can Calde-
ron (carrer Andorra, 64 , el dia 19 de febrer
de 2002 a les 9 hores per a la constitució del
tribunal. 

Cinquè. - Convocar els aspirants admesos
per a la realització de les corresponents pro-
ves a les a l�esmentat lloc i data que s�indica
a continuació:

De Caballero Moran Avelina a Jiménez
Sánchez David a les 9.30 hores.

De Jorge Lora Mari Cruz a Ramos Torre
Susana a les 11 hores.

De Rastrojo Cascales Raquel a Bustos Bus-
tos Vanessa a les 12.30 hores.

Viladecans, 17 de gener de 2002.
El Tt. d�Alcalde Àrea Econòmic Adminis-

trativa, José Luis Nicolás Arocas.

022002001064
A

Vilalba Sasserra

ANUNCI

DECRET NÚM 6/2002, DE 17 DE GENER

Vist l�acord d�aprovació inicial del Regla-
ment del Cementiri Municipal, adoptat en
sessió celebrada pel ple el dia 8 de novembre
de 2001.

Atès que no s�han presentat al·legacions ni
reclamacions durant el període d�informació
pública i que d�acord amb l�apartat segon de
l�esmentat acord, s�ha d�entendre definitiva-
ment aprovat.

D�acord amb el que disposen els arts 21
de la LBRL i Legislació concordant.

Resolc:
Primer. - Declarar l�aprovació definitiva de

l�esmentat Reglament del Cementiri Munici-
pal.

Segon. - Trametre el present acord i la
còpia íntegra i fefaent de l�esmentat Regla-
ment a l�Administració de l�Estat i a la de la
Generalitat de Catalunya, d�acord amb el que
disposa l�article 65.3 del ROAS.

Tercer. - Publicar íntegrament el text de
l�esmentat Reglament, al BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA, al tauler d�anuncis de la Corpo-
ració i anunciar al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, la referència del BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA en què s�hagi publicat
íntegrament el text.
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Vilalba Sasserra, 17 de gener de 2002.
L�Alcaldessa, Catalina Mayol i Mondelly.

La Secretària-Interventora hbtda., Marta
Duset i Santanach.

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

I. ASPECTES GENERALS

Article 1r
El Cementiri de Vilalba Sasserra és un bé

públic destinat a l�enterrament dels difunts
d�aquest terme municipal, així com dels que
tinguin dret de propietat adquirits. També
dels residents i transeünts del municipi, i dels
casos de força major, dintre de les disponibi-
litats d�espai existents.
Article 2n

D�acord amb les diverses lleis existents
que afecten aquesta matèria, aquest Regla-
ment té per objecte el control municipal en
els aspectes d�organització, administració i
manteniment del Cementiri d�aquesta pobla-
ció. També de les relacions amb les empreses
funeràries, en cas que així sigui necessari.
Article 3r

Els enterraments s�efectuaran en els nín-
xols i panteons del Cementiri, tant en els ja
existents en la data de publicació d�aquest
Reglament, com en els de nova construcció
per part d�aquest Ajuntament.
Article 4t

En el Cementiri Municipal s�hi enterraran
els cadàvers sense cap mena de discrimina-
ció per raça o religió, sempre acomplint la
normativa administrativa, sanitària i legal a la
qual s�acull aquest Reglament.
Article 5è

Tots els ciutadans podran visitar el Cemen-
tiri segons l�horari que determini l�Ajunta-
ment, que es farà públic per general coneixe-
ment.

II. ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ

Article 6è
L�Organització, Administració i Manteni-

ment del Cementiri queda a càrrec de l�Ajun-
tament, a través del funcionari o servei que
designi.

A aquest li correspondrà vetllar pel llibre -
registre de nínxols. De mantenir rigorosament
al dia el registre d�inhumacions, d�anotar els
enterraments, trasllats, transmissions, adquisi-
cions de títols, d�arrendaments, etc...

Així mateix, vetllar per la liquidació de les
taxes corresponents, d�acord amb la Orde-
nança Fiscal vigent.
Article 7è

L�equip de Govern haurà de preveure que
un operari s�encarregui de les tasques
següents:

* Obrir i tancar el recinte en els dies i
hores previstes.

* Vigilar el Cementiri i informar de les
anomalies que observi.

* Tenir cura que totes les instal·lacions del
Cementiri es trobin en bon estat de neteja i
conservació.

III. DRET FUNERARI

1. En general

Article 8è
El dret funerari comprèn tant les conces-

sions com els arrendaments de nínxols i pan-
teons del Cementiri Municipal.

Els drets funeraris seran atorgats i recorre-
guts per l�Ajuntament amb les prescripcions
d�aquest Reglament i amb les normes regula-
dores de béns i contractació en l�àmbit local.
Article 9è

Tot dret funerari s�inscriurà en el llibre -
registre corresponent i serà acreditat mit-
jançant l�expedició del Títol Municipal.
Article 10è

L� expedició d�aquest Títol implica l�ús
dels nínxols i panteons del Cementiri. La titu-
laritat domicilial correspon a l�Ajuntament,
d�acord amb l�establert en l�Article 1 d�aquest
Reglament.
Article 11è

1. La concessió del dret funerari s�efec-
tuarà adjudicant el nínxol corresponent per
acord de l�Alcalde a petició de la part interes-
sada, mitjançant el pagament de la taxa
corresponent.

2. La sol·licitud de la part interessada
s�entén suplida per la que en representació
d�aquesta realitzi l�empresa funerària autorit-
zada en el terme municipal.
Article 12è

Les concessions s�acreditaran mitjançant el
corresponent títol que serà expedit per l�A-
juntament. En els títols de concessió es faran
constar:

a) Dades que identifiquin la sepultura.
b) Nom i cognoms del titular.
L�expedició d�un duplicat del títol només

podrà ser efectuada en casos justificats de
pèrdua i requerirà sotmetre la sol·licitud o
instància del titular a informació pública en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i un diari
de major circulació a la província de Barce-
lona, amb despeses al seu càrrec.
Article 13è

El dret funerari sobre els nínxols es regis-
trarà:

a) A nom de persona individual que serà el
propi peticionari que hagi actuat directament
i mitjançant la representació atribuïda en l�ar-
ticle 17 d�aquest Reglament.

b) A nom del cònjuge acreditant la cir-
cumstància del matrimoni.
Article 14è

1. La presentació del títol que acrediti el
dret funerari sobre un nínxol serà requisit
imprescindible per a efectuar l�obertura.

2. La negativa resistència o falta de presen-
tació injustificada d�un títol per a qualsevol
de les operacions que requereixen la seva
presentació, amb perjudici de tercers que
ostenti dret funerari sobre un nínxol, podrà
determinar l�ordre d�obertura d�aquest, dicta-
da per decret l�Alcaldia, en virtut d�expedient
sumarial que s�acrediti els motius de la seva

resolució i l�expedició d�un nou títol si proce-
deix, havent d�escoltar als interessats en l�ex-
pedient quan les circumstàncies així ho per-
metin.
2. Concessions

Article 15è
El dret funerari que es reconeix en aquest

Reglament, té caràcter de concessió, en aten-
ció a la naturalesa de bé de servei públic que
té el Cementiri Municipal. El contingut d�a-
quest dret consistirà en l�ús dels nínxols per
al dipòsit de cadàvers o restes, i s�atorgarà a
qui el sol·liciti complint les prescripcions d�a-
quest Reglament.
Article 16è

Les concessions es podran atorgar sola-
ment a nom d�una sola persona física. Pels
drets reconeguts antigament a nom de perso-
nes jurídiques s�estarà a allò que disposen les
disposicions transitòries.
Article 17è

L�adjudicació de nínxols es produirà assig-
nant el número de forma correlativa, dins de
cada categoria i cada bloc, sense produir
salts en la numeració.
Article 18è

1. La concessió del dret funerari sobre nín-
xols té caràcter temporal i s�estén per un
període de 50 anys a comptar de la data del
seu atorgament. Transcorregut aquest període
s�extingeix el dret funerari, excepte que s�ob-
tingui una nova concessió.

2. També s�extingeix el dret funerari sobre
els nínxols per declaració en estat de ruïna
d�aquests, actuant-se en aquest cas en la
forma determinada en l�article 8è del Decret
42/1981, de 16 de febrer.
Article 19è

Les concessions podran atorgar-se en qual-
sevol moment, als residents a Vilalba Sasserra
i empadronats que ho sol·licitin, sempre que
n�hi hagin de disponibles.

En cas de no haver-hi existències o quan
l�Alcalde ho consideri necessari, per força
major, les concessions només es podran ator-
gar per l�enterrament immediat d�un cadàver
o pel trasllat de restes des d�un nínxol adjudi-
cat en règim d�arrendament.
Article 20è

Els enterraments que successivament es
realitzin en un mateix nínxol, alteraran el
dret funerari de tal manera que si un cadàver
és inhumat quan el termini que manca per a
la fi de la concessió és inferior al legalment
establert per al trasllat o renovació , l�esmen-
tat termini es prorrogarà excepcionalment per
un període de cinc anys de la data de la
inhumació.
3. Arrendaments

Article 21è
Podran arrendar-se els drets funeraris

sobre els nínxols, limitades en el temps i
reduïdes a un període de cinc anys, prorroga-
bles un màxim d�altres cinc anys, mitjançant
el pagament del cànon que a aquest efecte
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estableix la vigent Ordenança fiscal.
Article 22è

Els arrendaments de nínxols s�adjudicaran
per un termini de cinc anys i per a un sol
cadàver. Es destinaran especialment a aques-
ta finalitat els nínxols recuperats per rever-
sions a l�Ajuntament i els situats en els llocs
més inaccessibles.
Article 23è

Podrà autoritzar-se l�enterrament d�un
segon cadàver en els nínxols de lloguer,
transcorreguts dos anys des de la primera
inhumació, mitjançant la renovació de l�a-
rrendament per un nou període de cinc anys,
que anul·larà l�anterior, encara que man-
tindrà el dret a conservar en el nínxol el pri-
mitiu cadàver.
4. Transmissions

Article 24è
Els nínxol i sepultures, i els drets consti-

tuïts sobre aquests, es consideren béns fora
del comerç.
Article 25è

1. La transmissió del dret funerari serà pos-
sible per via d�herència o per cessió o títol
gratuït, restant prohibida tota la transmissió
amb fins lucratius.

2. La transmissió per herència s�acreditarà
mitjançant la presentació del títol hereditari
per a qui o aquells que pretenguin el reconei-
xement a la transmissió del dret funerari.

3. Les renuncies i les cessions del dret
funerari a favor de persones determinades es
realitzaran per escrit davant el funcionari
delegat responsable del servei administratiu
del Cementiri, mitjançant comprovació de la
personalitat i de l�acceptació del que tenia el
dret reconegut.
Article 26è

L�Ajuntament resultarà adjudicatari de tos
els drets de propietat funerària sobre nínxols
determinats que s�efectuïn al seu favor de
forma expressa o per renúncia dels seus titu-
lars, o procedeixin d�extincions de concessió
per qualsevol causa.
Article 27è

La condició d�hereu es podrà demostrar
mitjançant els següents sistemes:

a) En el cas d�hereus testamentaris amb el
corresponent testament o escriptura d�inven-
tari.

b) En cas de successió intestada i amb
declaració judicial d�hereus �ab intestato�
mitjançant la presentació del corresponent
acte judicial o escriptura d�inventari.

c) En altre cas per la demostració docu-
mental del dret a ser hereu per aplicació de
les normes de dret civil.
Article 28è

En els casos d�existència de drets funeraris
detectats en comunitats procedents d�herèn-
cies, només podran inhumar-se cadàvers de
qualsevol dels comuners, cònjuges o fills a
petició de qualsevol dels interessats i sempre
que hagi transcorregut el període de temps
reglamentari des de l�últim enterrament.

Article 29è
En els casos de drets funeraris acreditats

per cònjuges que es trobin separats hi podran
inhumar-se els cadàvers o restes de qualsevol
dels cònjuges o fills d�ambdós, a petició de
qualsevol dels dos cònjuges.
5. Gestió econòmica

Article 30è
La concessió i tots els serveis que es pres-

tin, així com el despatx de títols i la conser-
vació de nínxols, estaran sotmesos a les taxes
reguladores per Ordenança fiscal.
6. Pèrdua o caducitat de les concessions

Article 31è
Es declararà la pèrdua o caducitat de la

concessió, amb reversió dels nínxols o sepul-
tura corresponent a favor de l�Ajuntament, en
els següents supòsits:

a) Pel transcurs del termini de concessió o
pròrroga sense que el titular hagi sol·licitat la
seva pròrroga, sense necessitat d�acte admi-
nistratiu formal i concret.

b) Per falta de pagament del cànon anyal
de conservació durant tres anys consecutius
o cinc d�alterns.

c) Per renúncia expressa dels titulars.
d) Per transcurs de dos anys des de la mort

del seu titular sense que els seus hereus hagin
sol·licitat la transmissió de la concessió al seu
favor.

e) Per la declaració d�estat de ruïna dels
mateixos.

Excepte en el supòsit c), la declaració de
reversió requerirà sotmetre-la a informació
pública, mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, a un diari de major circula-
ció, tauler d�anuncis de la Corporació i notifi-
cació personal al titular a als hereus si es
coneix el seu domicili.

IV. OPERACIONS FUNERÀRIES

Article 32è
Les inhumacions, exhumacions i trasllat de

cadàvers o restes, s�efectuaran segons les nor-
mes del Reglament de Policia Sanitària Mor-
tuòria de 20 de juliol de 1974.
Article 33è

Tota inhumació, exhumació o trasllat
requerirà l�autorització de l�autoritat munici-
pal.
Article 34è

En tota petició d�inhumació caldrà presen-
tar a l�oficina municipal els següents docu-
ments:

a) Títol funerari o sol·licitud de concessió
de dret funerari, segons s�escaigui.

b) Llicència d�enterrament.
c) Autorització judicial, en els casos dife-

rents de la mort natural.
d) Pagament dels drets establerts a l�Orde-

nança fiscal corresponent.
Article 35è

En el moment de la presentació d�un títol
per efectuar una inhumació, s�identificarà la
persona que efectuï tal presentació. Si no fos
titular, haurà de justificar la seva intervenció i

legitimació, a requeriment dels Serveis fune-
raris municipals.
Article 36è

En el supòsit que el títol no fos presentat i
el cadàver a inhumar no fos el del propi titu-
lar, es requerirà la conformitat d�aquest i en
la seva absència la de qualsevol que tingui
dret a succeir-lo.
Article 37è

A la vista de la documentació presentada
s�expedirà el permís d�inhumació i la papere-
ta d�enterrament, la qual haurà de presentar-
se a l�administració.

A l�ensems, s�anotarà en el títol presentat
la inhumació que s�hagi de practicar.
Article 38è

1. Quan hagi de produir-se una inhumació
en una sepultura que contingui altres restes,
es procedirà em el mateix acte a la reducció
d�aquestes, efectuant-se la inhumació del
cadàver quan la capacitat del nínxol ho per-
meti, una vegada feta la reducció.

2. Quan la reducció de restes s�autoritzi
abans de la inhumació aquesta s�efectuarà en
presència dels familiars del mort si ho desit-
gen.
Article 39è

1. No podrà obrir-se cap sepultura fins que
hagin transcorregut 2 anys des de l�última
inhumació, i en el supòsit de mort per malal-
tia contagiosa o infecciosa, el termini serà de
5 anys.

2. S�exceptuaran les sepultures que contin-
guin cadàver embalsamats.
Article 40è

L�exhumació d�un cadàver o de les restes
per a la seva inhumació en un altre cementi-
ri, precisarà la sol·licitud del titular de la
sepultura una vegada transcorreguts els ter-
minis establerts en el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria.

Si la inhumació s�ha d�efectuar en una
altra sepultura del propi Cementiri caldrà la
presentació del títol de dret funerari corres-
ponent.
Article 41è

Els trasllats, exhumacions i reinhumacions
de cadàvers o restes dins el cementiri munici-
pal o fora d�aquest, precisen llicència de l�Al-
calde, sol·licitada per part interessada, d�a-
cord amb aquest Reglament.

V. EMPRESES FUNERÀRIES OBRES I MANTENIMENT

Article 42è
La conservació i manteniment de les edifi-

cacions i instal·lacions del Cementiri aniran a
càrrec de l�Ajuntament , el qual podrà esta-
blir la corresponent taxa municipal.
Article 43è

Serà a càrrec dels titulars dels drets funera-
ris la conservació i manteniment dels ele-
ments accessoris que instal·lin a les sepultu-
res.
Article 44è

La conservació dels nínxols correspon a
l�Ajuntament, que la realitzarà amb personal
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dependent d�aquest o contractat, correspo-
nent únicament als titulars del dret funerari
l�abonament del cànon anual de conservació
de nínxols. Per tant, resta prohibida tota clas-
se d�obres o modificacions constructives dels
nínxols o del seu aspecte exterior per part
dels titulars del dret funerari.
Article 45è

Els titulars del dret funerari podran arranjar
o decorar els nínxols corresponents, sense
envair els nínxols veïns, no permetent-se la
col·locació de florers o elements decoratius si
no van subjectes o adossats als marcs corres-
ponents, deixant expedit i net l�espai frontal
del nínxol o abocant en el lloc assenyalat a
l�efecte les flors, fulles i objectes inservibles.
Article 46è

Els titulars del dret funerari podran deter-
minar la col·locació de làpides, mitjançant
sol·licituds que formularan a l�Administració
municipal.
Article 47è

L�Alcaldia amb l�assessorament tècnic que
cregui oportú, vetllaran per l�aspecte artístic
dels elements decoratius, tants dels panteons
com de les tombes i làpides dels nínxols,
amb l�objectiu de que no desmereixin o
desentonin en l�aspecte general del Cementi-
ri.
Article 48è

El manteniment en bon estat de les làpi-
des, incumbirà als titulars dels drets funeraris,
i l�administració municipal podrà disposar la
retirada de les deteriorades, si el titular no
respongués a un previ requeriment.
Article 49è

En els nínxols que no hi hagi làpida s�hi
podrà inscriure les inicials de l�última perso-
na inhumada.
Article 50è

L�entrada de materials per a obres es farà
dins de l�horari d�obertura del cementiri, com
igualment els treballs que vulguin realitzar
els particulars.
Article 51è

La conservació i manteniment de les edifi-
cacions i instal·lacions generals del Cementi-
ri, anirà a càrrec de l�Ajuntament, que podrà
establir la corresponent taxa municipal.
Article 52è

La construcció, conservació i manteniment
dels panteons o dels elements accessoris dels
nínxols, seran a càrrec dels titulars dels res-
pectius drets funeraris.
Article 53è

Els titulars dels drets funeraris seran res-
ponsables dels danys i desperfectes que com
a conseqüència de la seva acció puguin cau-
sar a les construccions del Cementiri, així
com en els elements accessoris de les sepul-
tures contigües.

VI. VIGÈNCIA

Article 54è
El vigent Reglament entrarà en vigor una

vegada aprovat pel Ple de l�Ajuntament amb
caràcter definitiu i s�hagi publicat en el BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

VII. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
1. Les concessions definitives (anomena-

des �propietat perpètua�) existents s�enten-
dran atorgades pel termini màxim de les con-
cessions i els contractes de l�Administració
Local, que vigent en el moment de l�adjudi-
cació, i transcorregut aquest termini, serà d�a-
plicació el règim previst en aquest Reglament
en finalitzar les concessions de sepultures o
llurs pròrrogues.

2. Els hereus o les persones subrogades per
herència o altre títol que no hagi instat la
transmissió al seu favor del dret funerari
corresponent en el moment d�entrada en
vigor d�aquest Reglament, disposaran de dos
anys per efectuar-lo, transcorregut el qual es
decretarà la pèrdua del dret funerari, en
reversió de la sepultura corresponent a l�A-
juntament.
Segona

L�Alcalde podrà declarar la reversió a
favor del municipi dels drets funeraris a què
es refereix l�article anterior, en el següent
supòsit:

a) Pel transcurs de dos anys de la mort del
seu titular sense que el seu hereu o hereus
hagin sol·licitat una nova concessió al seu
favor.
Tercera

Si per circumstàncies especials, que valo-
rarà la Corporació, fos necessària la inhuma-
ció de cadàvers en nombre major a la dispo-
nibilitat de nínxols, podrà acordar-se l�ocupa-
ció dels nínxols actualment adjudicats a con-
cessionaris del dret funerari, i que es trobin
buits, sense perjudici d�adjudicar altres nín-
xols als anteriors titulars en el bloc que poste-
riorment es construeixi.

VIII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els casos excepcionals que puguin presen-
tar-se seran resolts pel Ple de l�Ajuntament.

Vilalba Sasserra, 1 d�octubre de 2001.
L�Alcaldessa, Catalina Mayol i Mondelly.

022002001020
A

Vilalba Sasserra

ANUNCI

DECRET NÚM 5/2002, DE 17 DE GENER

Vist l�acord d�aprovació inicial de la modi-
ficació del projecte d�urbanització per la
millora i adequació dels espais comuns i
accessos del cementiri municipal de Vilalba-
Sasserra, adoptat en sessió celebrada pel ple
el dia 8 de novembre de 2001.

Atès que no s�han presentat al·legacions ni
reclamacions durant el període d�informació
pública i que d�acord amb l�apartat segon de
l�esmentat acord, s�ha d�entendre definitiva-

ment aprovat.
D�acord amb el que disposen els arts 21

de la LBRL i Legislació concordant.
Resolc:
Primer. - Declarar l�aprovació definitiva de

l�esmentat projecte d�urbanització per la
millora i adequació dels espais comuns i
accessos del Cementiri municipal de Vilalba-
Sasserra.

Segon. - Publicar el present acord al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i inserir-lo al tau-
ler d�anuncis de la Corporació.

Vilalba Sasserra, 17 de gener de 2002.
L�Alcaldessa, Catalina Mayol i Mondelly.

La Secretària-Interventora hbtda., Marta
Duset i Santanach.

022002001021
A

Viver i Serrateix

ANUNCI

En compliment de que disposa la Llei
3/1998 de 27 de febrer, d�intervenció integral
de l�administració ambiental; es fa saber que
Agroviver, S.L., ha presentat davant l�Alcal-
dia, expedient de sol·licitud de llicència
ambiental per legalització i millora de l�acti-
vitat de terres vegetals i adobs orgànics a la
finca de �Em Maiol�, inclosa en l�annex II-2
del terme municipal de Viver i Serrateix.

Queda oberta la informació pública, per
termini de vint dies, a partir de la seva publi-
cació perquè quins es considerin afectats
d�alguna manera per l�activitat que es pretén
establir puguin fer les observacions perti-
nents. L�expedient es podrà consular a les ofi-
cines de l�Ajuntament en el seu horari de
Secretaria.

Viver i Serrateix, 21 de desembre de 2001.
L�Alcalde, Lluís Torrentó i Calmet.

022002000997
A




