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Núm. 9549
AJUNTAMENT DE ROSES
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador
del Servei públic del cementiri de Roses
Exp.: 2018/003973
El Ple de la corporació a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
30 de juliol de 2018 va aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del Servei Públic del Cementiri de Roses, i va
acordar que si en el tràmit d’informació pública no es presentava
cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindria
definitiu. L’esmentada modificació s’ha sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies mitjançant edictes inserits al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7692 de data 24 d’agost
de 2018, al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 165 de
data 27 d’agost de 2018, al tauler d’edictes de la Seu electrònica de
l’Ajuntament del dia 28 d’agost de 2018 al dia 9 d’octubre de 2018
ambdós inclosos, i al diari El Punt Avui de data 30 d’agost de 2018.
A l’esmentat anunci s’establia de que en el supòsit que en el tràmit
d’informació pública no es presentés cap reclamació o al·legació,
l’acord d’aprovació inicial esdevindria definitiu. Finalitzat el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
Les modificacions del Reglament són les següents:
“NOVA REDACCIÓ DELS ARTICLES 31, 38, 51, 55 i 56 DE REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DE CEMENTIRI DE
ROSES

•	Article 38, la modificació consisteix en afegir a l’article el text
marcat en negreta:
Les concessions de nínxols i/o columbaris de nova construcció
s’atorgaran per ordre rigorosament correlatiu en relació als nín-
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•	Article 31, la modificació consisteix en afegir a l’article el text
marcat en negreta:
L’exhumació d’un cadàver o de les restes per a la seva inhumació en un altre cementiri, necessitarà la sol·licitud del titular del
nínxol, ossera, panteó o columbari de què es tracti, trobar-se al
corrent de pagament de la taxa de conservació i neteja d’aquests
i el transcurs dels terminis assenyalats en aquest Reglament o
altres de general aplicació, des de l’última inhumació.
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xols i/o columbaris disponibles.
•	Article 51.a), la modificació consisteix en afegir a l’article el text
marcat en negreta:
a) El titular del dret funerari haurà de designar, en el moment
de la seva adquisició, un únic beneficiari del nínxol, ossera, columbari o panteó per a després de la seva mort. Amb aquesta
finalitat compareixerà davant l’ajuntament o electrònicament i
subscriurà l’oportuna acta que contindrà les dades de la sepultura, nom, cognoms, DNI, domicili del beneficiari i data del document. A la mateixa acta també podrà designar un beneficiari
substitut per al cas de premoriència d’aquell. Podrà substituir-se
la compareixença per un document notarial.
•	Article 55.a) La modificació consisteix en modificar l’últim paràgraf quan al termini i al procediment amb el redactat següent:
On diu:
Aquesta transmissió es realitzarà d’ofici transcorregut el termini
d’1 any des de la defunció del titular del nínxol o columbari.
Ha de dir:
Aquesta transmissió es realitzarà d’ofici transcorregut el termini
de 6 mesos des de la defunció del titular del nínxol o columbari,
prèvia audiència del beneficiari designat.
•	Article 56, la modificació consisteix en afegir al redactat de l’article el següent text:
De rescatar-se una concessió on hi constin inhumades les restes d’una persona d’especial rellevància, significació o notorietat, l’Ajuntament podrà declarar-ne la prohibició de sotmetre’l
a nova concessió.
Aquesta declaració requerirà acord de Ple que contindrà la justificació de la reserva. Una vegada acordada, l’ajuntament vetllarà
perquè la protecció d’aquests nínxols sigui visible de la manera
que cregui més convenient. El llibre de Cementiri registrà la relació dels nínxols que siguin declarats a aquest efecte.”
Roses, 5 de novembre de 2018
Montserrat Mindan i Cortada
Alcaldessa
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