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Hernández Gómez, M. Teresa; 09299529.#

Mira Borderia, Lluís; 52715361.#

Picazo Francoso, Antonio; 05192431.#

Segon. £- Designar el Tribunal que haurà de
valorar les proves del concurs que resta inte-
grat pels següents membres:#

President: Francesc Garcia Pujadas, Alcal-
de; suplent, Pere Serra Colomer, 2n Tinent
d�Alcalde.#

Vocals:#

£- Anna Ardil Fabregà, Regidora de Cultura;
suplent, Enric Llauger Roca, 4t Tinent d�Al-
calde.#

£- Dr. Antonio José Pittarch, Doctor en
Història de l�Art i Catedràtic d�Història de
l�Art de la Universistat de Barcelona.#

£- Juan Ignacio Soto Valle, representant de
l�Escola d�Administració Pública de Catalun-
ya; suplent, Jaume Fernández Ibáñez.#

Secretari:#

£- Carles Mità i Sarvisé, Secretari general de
l�Ajuntament; suplent, Genoveva Díaz Bení-
tez, administrativa.#

Tercer. £- Convocar el Tribunal pel proper
dia 27 de setembre, per realitzar la preselec-
ció d�aspirants que han presentat les seves
sol·licituds per participar a la convocatòria.#

Quart. £- Comunicar aquest acord als inte-
ressats, fent£-los avinent que contra aquesta
resolució, que posa fi a la via administrativa
de conformitat amb el que estableix l�article
157.2 de la Llei 8/1987, de 15 d�abril, Muni-
cipal i de Règim Local de Catalunya, i d�a-
cord amb el que disposa l�article 116 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, podrà
interposar£-se recurs de reposició davant la
Comissió de Govern d�aquest Ajuntament en
el termini d�un mes a comptar des de l�en-
demà de la recepció d�aquesta notificació o
bé directament recurs contenciós administra-
tiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de la província de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des de l�endemà de
la recepció d�aquesta notificació. No obstant,
podreu interposar£-ne qualsevol altre, si ho
considereu convenient.#

Es fa públic a l�empara del que estableix
l�article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Admi-
nistratiu Comú.#

Es concedeix a les persones interessades
afectades un termini de deu dies hàbils a
comptar de l�endemà de la publicació d�a-
quest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA.#

La llista completa certificada d�aspirants
admesos i exclosos s�exposa al públic al tau-
ler d�anuncis de l�Ajuntament, c/ Ample, 11.#

Canet de Mar, 10 de juliol de 2000.#

L�Alcalde, Francesc Garcia Pujadas.#

022000027055
A

Castellví de Rosanes#

EDICTE#

El Ple de l�Ajuntament, en sessió extraor-
dinària celebrada el 2 de juny de 2000, va
aprovar inicialment el reconeixement extraju-
dicial de crèdits i incorporació al pressupost
2000, mitjançant transferències de crèdits.#

Durant el termini d�informació pública
d�aquest expedient no s�hi ha presentat recla-
macions ni al·legacions en contra segons els
edictes publicats en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, es considera aprovat definitiva-
ment l�esmentat expedient i es procedeix a la
publicació de la seva aprovació definitiva, als
efectes de la seva executivitat de conformitat
amb el que disposen els articles 60 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d�abril, pel qual es
desplega el capítol primer del títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les Hisendes Locals.#

Es posa en coneixement del públic en
general.#

Castellví de Rosanes, 10 de juliol de 2000.#

L�Alcalde, Elías Ortiz Silva.#

022000027070
A

Centelles#

ANUNCI#

De conformitat amb el que disposa el
Reial Decret 214/90, de 30 de juliol, es fa
públic que per Decret de l�Alcaldia, número
83/2000, de data 3 de juliol, i a proposta del
Tribunal qualificador de les corresponents
proves selectives, ha estat contractat com a
personal laboral, amb caràcter indefinit, la
persona que seguidament es relaciona:#

Ramon Baulenas Sañé com a delineant
projectista.#

La qual cosa es fa pública als efectes que
calgui.#

Centelles, 14 de juliol de 2000.#

L�Alcalde, Miquel Arisa Coma.#

022000027060
A

Cerdanyola del Vallès#

ANUNCI#

Anunci sobre l�aprovació inicial de la
modificació del pla general metropolità en
l�àmbit discontinu del Sector Uralita i Parc de
Cordelles.#

L�Ajuntament Ple en sessió celebrada el
proppassat dia 27 de juliol, va acordar d�a-
provar inicialment la modificació del pla
general metropolità en l�àmbit discontinu del
sector Uralita i Parc de Cordelles, amb
incidència territorial limitada a aquest terme
municipal, sotmetent£-la al tràmit d�informa-
ció pública durant el termini d�un mes,

comptador des del dia següent al de l�última
publicació en el Boletín Oficial del Estado,
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, i podent£-
se examinar la documentació al Departament
d�Urbanisme d�aquest Ajuntament, per tal de
formular les al·legacions corresponents.#

Cerdanyola del Vallès, 31 de juliol de
2000.#

L�Alcalde accidental, Rafael Viñals
Maymó.#

022000028032
A

La Garriga#

EDICTE#

Havent finalitzat el termini d�informació
pública per a la presentació de reclamacions
contra l�acord de la sessió plenària celebrada
el dia 9 de maig de 2000, referent a l�aprova-
ció inicial del Reglament del Cementiri
Municipal, sense que s�hagi presentat cap
reclamació, es fa pública la seva aprovació
definitiva, d�acord amb allò que disposa l�a-
partat tercer del respectiu acord.#

De conformitat amb l�article 70.2 de la
Llei de Bases de Règim Local, es fa públic
que aquest Reglament entrarà en vigor un
cop s�hagi publicat íntegrament el seu text.#

REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL#

CAPÍTOL I#

DISPOSICIONS GENERALS#

Article 1#

Aquest Reglament té per objecte l�ordena-
ció del servei del cementiri municipal de La
Garriga, a l�empara d�allò que disposa el
Reial Decret Llei 7/1996 de 7 de juny, la Llei
2/1997, de 3 d�abril, sobre serveis funeraris, i
la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de les
bases de règim local.#

Article 2#

1. El Cementiri Municipal de l�Ajuntament
de La Garriga, és un bé de domini públic
afecte al servei públic que li és propi.#

2. Està subjecte a l�autoritat de l�Ajunta-
ment, a qui correspon la seva administració,
direcció i manteniment, llevat d�allò que
sigui competència pròpia d�altres autoritats i
organismes.#

3. El sistema de gestió podrà ser directe o
indirecte.#

Article 3#

Als efectes del present Reglament, tindran
la consideració de serveis funeraris tots
aquells la prestació dels quals vingui determi-
nada per la mort d�una persona i la con-
següent inhumació o incineració del cadàver.#

Article 4#

Els serveis de cementiri tenen la condició
de servei essencial d�interès general.#

Article 5#
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1. El municipi és l�Administració compe-
tent en matèria de cementiri i és el responsa-
ble de garantir£-ne l�existència i la prestació a
tota la col·lectivitat local.#

2. Els municipis, en el marc d�aquesta Llei,
de la legislació sanitària i de la de règim
local, gaudeixen de potestat per a regular els
serveis funeraris, amb la finalitat d�assegurar
l�efectivitat dels principis d�universalitat,
d�accessibilitat, de continuïtat i de respecte
dels drets de les persones usuàries.#

CAPÍTOL II#

DELS DRETS DELS SERVEIS FUNERARIS EN GENERAL#

Article 6#

El dret del servei funerari comprèn les con-
cessions de nínxols i sepultures del cementiri
municipal. Els drets dels serveis funeraris
seran atorgats i reconeguts per l�Ajuntament
amb les prescripcions d�aquest Reglament i
amb les normes reguladores de Béns i Con-
tractació en l�àmbit local.#

Article 7#

Tot dret de serveis funerari s�inscriurà en el
Llibre de registre corresponent i serà acreditat
mitjançant l�expedició del títol pertinent.#

Cas de gestionar el servei pel sistema indi-
recte, l�Alcalde podrà autoritzar el concessio-
nari per a l�expedició dels títols.#

Article 8#

El dret del servei funerari només implica
l�ús de les sepultures i nínxols del cementiri,
la titularitat dominical dels quals correspon
únicament a l�Ajuntament, de conformitat
amb allò que estableix l�article 2n d�aquest
Reglament i la legislació de Règim local.#

Article 9#

El gaudiment d�un dret de servei funerari
portarà implícit el pagament de la taxa o
exacció corresponent al manteniment, en els
termes que disposi l�Ordenança Fiscal Muni-
cipal corresponent.#

Article 10#

Les persones usuàries tenen, en relació
amb els serveis funeraris, els següents drets:#

a) Rebre els serveis en condicions de res-
pecte a la intimitat, a la dignitat, a les convic-
cions religioses, filosòfiques o culturals i al
dolor de les persones afectades.#

b) Tenir accés al servei en condicions bàsi-
ques d�igualtat, de manera que la manca de
recursos econòmics no pugui constituir un
impediment.#

c) Ésser consultats sobre el procés d�elabo-
ració de les normes d�ordenació de l�activitat,
i participar£-hi.#

d) Tenir la garantia que aquests serveis es
mantenen en les condicions sanitàries que
requereixen.#

e) Tenir la garantia de la continuïtat de les
prestacions.#

f) Els altres drets definits per la normativa
que hi sigui aplicable.#

CAPÍTOL III#

DE LES CONCESSIONS#

Article 11#

Les concessions només es podran atorgar
en nom d�una sola persona física.#

Article 12#

Les concessions s�acreditaran mitjançant el
corresponent títol, que serà expedit per l�Ad-
ministració Municipal, ó en el seu cas, pel
concessionari de la gestió del servei.#

En els títols de concessió de drets de ser-
veis funeraris es faran constar:#

a) Dades que identifiquen la sepultura.#

b) Data de l�acord municipal d�adjudica-
ció o delegació en el concessionari.#

c) Nom i cognoms del titular.#

d) Termini de la concessió.#

L�expedició d�un duplicat del títol només
podrà ésser efectuada en casos justificats de
pèrdua, i requerirà sotmetre la sol·licitud a
instància del titular a informació pública en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i un diari
dels de major circulació amb despeses al seu
càrrec.#

Article 13#

Les concessions tindran una durada de
quaranta£-cinc anys.#

Article 14#

Les concessions per a cadascun dels nín-
xols i sepultures podran atorgar£-se per a l�en-
terrament immediat d�un cadàver ó per al seu
ús futur.#

Per criteri d�homogeneïtat de materials per
a les làpides, l�adquisició de la làpida es farà
conjuntament amb la concessió de la sepul-
tura.#

Article 15#

Tipus de sepultures. Les sepultures podran
ser:#

a) Nínxols.#

b) Columbaris.#

c) Parcel·les per a la construcció de sepul-
tures i panteons.#

d) Criptes.#

Article 16#

Els enterraments es faran per rigorós ordre
de numeració, llevat dels casos en que resti
degudament justificats.#

Article 17#

Els enterraments que successivament es
realitzin en un mateix nínxol, no alteraran el
dret del servei funerari. Únicament, 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 remoció
de cadàvers, l�esmentat termini es prorrogarà
excepcionalment per un període de 2 anys o
5 anys si la defunció és per malaltia infeccio-
sa) des de la data de la inhumació.#

Durant el transcurs de la pròrroga prevista
en el paràgraf anterior, no podrà practicar£-se
cap nova inhumació en el nínxol de què es
tracti.#

En acabar el termini de la concessió, el
titular podrà demanar una nova concessió
per un període de 45 anys sempre que hi
hagi un o més cadàvers enterrats. El nou ter-
mini meritarà el cànon vigent al moment de

l�acabament de la concessió.#

CAPÍTOL IV#

DE LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS DE SERVEIS
FUNERARIS#

Article 18#

Els terrenys, sepultures, nínxols i qualsevol
construcció existent en el cementiri, i els
drets constituïts sobre aquests, es consideren
béns de domini públic, i per tant fora del
comerç privat.#

La transmissió de drets de serveis Funeraris
estarà subjecte a l�autorització de l�Ajunta-
ment.#

Article 19#

Només serà vàlida la transmissió �inter
vivos� entre familiars que tinguin la condició
d�hereus forçosos. La transmissió a altres
familiars més llunyans requerirà la renúncia
expressa dels hereus forçosos presents. Cas
d�haver£-hi algun hereu forçós que no fos
localitzable, es publicarà un anunci al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i a un diari de
tirada nacional, i si en el termini d�un mes no
ha comparegut, s�entendrà atorgada la renun-
cia.#

Article 20#

A la mort del titular d�un dret de servei
funerari el seu hereu tindrà dret a la transmis-
sió d�aquell al seu favor, llevat que per dispo-
sició mortis causa deixi a una altra persona a
títol de llegat.#

En el cas de pluralitat d�hereus, la titulari-
tat del dret de servei funerari només podrà
ésser atorgada a un d�ells, havent £-ne de
renunciar la resta. En cas de discrepància
entre diversos hereus, la titularitat es reconei-
xerà per aquest ordre:#

1. Al cònjuge supervivent.#

2. L�hereu de més edat supervivent i que
no sigui titular de cap altre dret funerari.#

Article 21#

Les successives transmissions d�un dret de
servei funerari no alteraran el termini per al
qual fos inicialment atorgat.#

Article 22#

La condició d�hereu es podrà demostrar
mitjançant:#

a) En el cas d�hereus testamentaris mit-
jançant la presentació del corresponent testa-
ment o escriptura d�inventari.#

b) En el 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 ésser hereu per aplicació de
les normes de dret civil.#

Article 23#

Les sol·licituds de transmissió de drets de
serveis funeraris a favor de les persones indi-
cades a l�article 20 s�entendran estimades si
transcorren tres mesos des de la seva presen-
tació en el Registre General de l�Ajuntament,
o si s�escau, des del moment en què l�expe-
dient estigués complet, sense que hagi recai-
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gut resolució expressa. En els altres casos
s�entendrà desestimades.#

CAPÍTOL V#

DE LA PÈRDUA O CADUCITAT DE LES CONCESSIONS#

Article 24#

Es declararà la pèrdua o caducitat de la
concessió, amb reversió del nínxol o sepultu-
ra corresponent a favor de l�Ajuntament, en
els supòsits següents:#

a) Pel transcurs del termini de concessió o
pròrroga sense que el seu titular hagi sol·lici-
tat la seva renovació.#

b) Per renúncia expressa del seu titular.#

c) Pel transcurs de 2 anys des de la mort
del seu titular sense que els seus hereus hagin
sol·licitat la transmissió de la concessió al seu
favor, excepte quan hagin seguit pagant els
drets de manteniment.#

d) Per la manca de pagament dels drets o
taxes corresponents durant un període de
cinc anys seguits ó deu alterns.#

Excepte en el supòsit b), la declaració de
reversió requerirà sotmetre£-la a informació
pública, mitjançant anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, a un diari dels de major cir-
culació, tauler d�anuncis de la Corporació, i
notificació personal al titular o als seus
hereus si es coneix el seu domicili.#

Article 25#

Les inhumacions, exhumacions i trasllat de
cadàvers o restes s�efectuaran segons les nor-
mes de Reglament de Policia Sanitària Mor-
tuòria, Decret núm. 297 de 25 de novembre
de 1997, i altres normes vigents a cada
moment.#

CAPÍTOL VI#

DE LES OPERACIONS FUNERÀRIES#

Article 26#

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

Article 27#

A tota petició d�inhumació caldrà la pre-
sentació a l�oficina administrativa municipal
dels següents documents:#

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

b) Llicència d�enterrament.#

c) Autorització judicial, en els casos dife-
rents de mort natural.#

d) Pagament dels drets establerts en l�Or-
denança fiscal corresponent.#

Article 28#

A la vista de la documentació presentada,
s�expediran el permís d�inhumació i la pape-
reta d�enterrament, la qual haurà de
presentar£-se a l�encarregat del cementiri en el
moment de la inhumació.#

En el títol presentat s�anotarà la inhumació
que s�hagi de practicar.#

En el moment de l�enterrament, cal posar
dins el nínxol, un producte biològic compo-
sat d�enzims a efectes d�impedir la possible

contaminació del sòl, i augmentar la velocitat
de descomposició cadavèrica i poder recupe-
rar els nínxols.#

Article 29#

No es podrà obrir cap sepultura si no han
transcorregut 2 anys des de l�última inhuma-
ció, o 5 anys si el decés hagués estat per
malaltia infecciosa.#

Article 30#

Llevat de les excepcions previstes en el
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, no
podran efectuar£-se trasllats ni remocions de
restes fins que hagin transcorreguts els dos o
cinc anys de la inhumació que estableix
aquest Reglament.#

Article 31#

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 de què es tracti, autorització del
delegat territorial del Departament de Sanitat
i Seguretat Social de l�àmbit corresponent, i
que hagin transcorregut els terminis i les con-
dicions establertes en el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria.#

Si la inhumació s�ha d�efectuar en una
altra sepultura del propi Cementiri caldrà tra-
mitar la petició prevista a l�article 27.#

CAPÍTOL VII#

DE L�ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ#

Article 32#

L�administració del Cementiri anirà a
càrrec de l�òrgan de gestió que vingui deter-
minat per l�estructura orgànica de l�Ajunta-
ment i del concessionari.#

Article 33#

Corresponen als serveis funeraris munici-
pals, sense perjudici de la seva gestió directa
o indirecta, les competències següents:#

a) Lliurar els permisos d�inhumacions,
exhumacions i trasllats.#

b) Lliurar la papereta d�enterrament.#

c) Portar el llibre£-registre d�enterraments i
el llibre£-registre de nínxols i sepultures.#

d) Practicar els assentaments correspo-
nents en tots els llibres£-registre.#

e) Qualsevol altra funció relacionada amb
els serveis del Cementiri que no estigui atri-
buïda expressament a un altre òrgan munici-
pal.#

f) El lliurament dels títols de serveis funera-
ris (nínxols, columbaris, parcel·les per a la
construcció de sepultures i panteons, criptes).#

Article 34#

El Cementiri municipal haurà de disposar
de les següents instal·lacions:#

a) Un local destinat a dipòsit de cadàvers.#

b) Dependències de contractació de ser-
veis.#

c) Oficina administrativa.#

d) Magatzem.#

Article 35#

El cementiri restarà obert durant les hores
que l�Alcalde o Regidor Delegat determinin,
d�acord amb les circumstàncies de cada

època de l�any. Correspondrà a l�encarregat
del cementiri l�obertura i tancament de les
portes i guarda de les claus.#

L�horari d�obertura i tancament serà expo-
sat en un lloc visible de l�entrada municipal.#

L�encarregat del Cementiri dependrà del
servei de manteniment del recinte.#

Article 36#

La conservació i manteniment de les edifi-
cacions i instal·lacions del cementiri aniran a
càrrec de l�Ajuntament, o en el seu cas del
concessionari. Aquest tindrà dret a percebre
l�import íntegre de la taxa.#

Article 37#

Per criteris d�homogeneïtat de materials en
les sepultures, es prohibeix la col·locació de
qualsevol element exterior llevat dels que
autoritzi l�Administració, prèvia sol·licitud
dels interessats.#

Article 38#

Els titulars dels drets de serveis funeraris
seran responsables dels danys i desperfectes
que com a conseqüència de la seva acció
puguin causar en les construccions del
cementiri, així com en els elements accesso-
ris de les sepultures contigües.#

Article 39#

Qualsevol sol·licitud de llicència per efec-
tuar en el recinte del Cementiri Municipal
obres, treballs, actes o per a qualsevol altra
finalitat no prevista en aquest Reglament,
s�entendrà desestimada si transcorren tres
mesos des de la seva presentació en el Regis-
tre General de l�Ajuntament sense que hagi
recaigut resolució expressa.#

CAPÍTOL VIII#

DE LES INFRACCIONS I SANCIONS#

Article 40#

1. Les entitats prestadores dels serveis
funeraris poden ésser sancionades per la
comissió de les infraccions tipificades per
aquest article, sens perjudici de les sancions
aplicables per la vulneració de la normativa
en matèria de policia sanitària mortuòria i en
matèria de defensa de les persones consumi-
dores o usuàries.#

2. Són infraccions molt greus:#

a) No prestar els serveis contractats amb
les persones usuàries.#

b) Infringir les normes sanitàries o els
reglaments o les ordenances municipals i
provocar, així, una situació de risc per a les
condicions sanitàries de la població.#

c) Falsejar dades relatives al servei funerari
i donar informació falsa sobre les condicions
de prestació dels serveis.#

d) Facturar serveis no contractats ni
sol·licitats.#

e) Impedir o dificultar als agents dels
òrgans competents la inspecció del servei.#

f) Cometre qualsevol altra vulneració greu
dels drets de les persones usuàries definits
per l�article 3.#

g) Reincidir en la comissió de dues faltes
greus o més de dues, en el termini d�un any.#

3. Són infraccions greus:#
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a) Donar informació o assessorament erro-
nis a les persones usuàries sobre els tràmits
legals a seguir o els materials a utilitzar pre-
ceptivament i les pràctiques sanitàries a com-
plir.#

b) Infringir les normes sanitàries i els regla-
ments o les ordenances municipals, sense
provocar una situació de risc per a les condi-
cions sanitàries per a la població.#

c) No tenir els fulls de reclamació o negar£-
se a facilitar£-los.#

d) Obstruir l�activitat inspectora dels
òrgans de la Generalitat i dels òrgans locals
competents.#

e) Incomplir qualsevol altra de les condi-
cions de les autoritzacions de prestació dels
serveis funeraris.#

4. És una infracció lleu qualsevol altre
incompliment de les ordenances o els regla-
ments municipals reguladors dels serveis
funeraris.#

Article 41#

L�alcalde, amb la instrucció prèvia del pro-
cediment corresponent, pot sancionar les
infraccions tipificades per aquest Reglament,
sens perjudici de les competències sanciona-
dores de la Generalitat en matèria sanitària i
de defensa de les persones consumidores o
usuàries, d�acord amb els criteris següents:#

a) Infraccions lleus: amonestament o multa
de fins a 10.000 Pta.#

b) Infraccions greus: multa de fins a
20.000 Pta.#

c) Infraccions molt greus: multa de fins a
25.000 Pta. o la intervenció del servei per un
termini màxim de tres anys.#

d) Si un cop aixecada la intervenció del
servei es detectés la comissió de noves
infraccions, es declararà l�extinció de la con-
cessió d�acord amb el procediment de l�arti-
cle 260 del ROAS.#

CAPÍTOL IX#

BONIFICACIONS#

Article 42#

1. Amb la finalitat de garantir el principi
d�universalitat i d�accés als serveis funeraris,
les empreses funeràries autoritzades per l�A-
juntament tenen l�obligació, a instàncies de
la corporació municipal, de prestar aquests
serveis de forma gratuïta o bonificada a les
persones que ho requereixin per manca o
insuficiència de mitjans econòmics, o en els
casos en què ho acordi l�autoritat judicial.#

2. Les persones amb dret a rebre els ser-
veis funeraris de forma gratuïta o bonificada,
per manca o insuficiència de mitjans econò-
mics, seran aquelles que determini l�Ajunta-
ment, amb l�informe previ dels Serveis
Socials municipals.#

3. En aquests casos, l�Ajuntament rescaba-
larà al concessionari els costos acreditats.#

Article 43#

En els supòsits que preveu l�article ante-
rior, la prestació del servei ha d�anar precedi-
da o acompanyada d�una resolució munici-
pal que especifiqui si el servei ha de ser de
caràcter gratuït o bonificat, i, en aquest darrer

supòsit, la quantitat que han de satisfer els
interessats a l�empresa de serveis funeraris.#

La Garriga, 21 de juliol de 1999.#

L�Alcalde, Alfred Vilar.#

022000027046
A

La Garriga#

EDICTE#

Edicte referent a la publicació dels estatuts
de la Fundació Pública Agrària de la Garriga.#

No havent£-se presentat al·legacions a la
modificació dels Estatuts de la Fundació
Pública Agrària de la Garriga, aprovada ini-
cialment pel Ple de l�Ajuntament el dia
8/2/00, han quedat aprovats definitivament.
De conformitat amb l�article 201.1 d)del
Reglament d�obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13
de juny, es dona publicitat al text íntegre dels
referits Estatuts.#

�ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PÚBLICA
AGRÀRIA DE LA GARRIGA#

CAPÍTOL I#

DENOMINACIÓ, FINALITAT I DOMICILI#

Article 1#

Denominació#

La Fundació s�anomena Fundació Pública
Agrària de la Garriga.#

Article 2#

Finalitat genèrica#

La finalitat genèrica de la Fundació és afa-
vorir el desenvolupament tècnic, econòmic i
social del sector agrari, la millora de les con-
dicions de vida en el medi rural, la preserva-
ció i conservació del medi ambient i de l�en-
torn natural i el progrés econòmic, social i
cultural dels professionals de les activitats
agràries i dels habitants del medi rural.#

Article 3#

Objectius#

Les finalitats descrites en l�article anterior
podran assolir£-se mitjançant, algunes de les
actuacions següents, entre d�altres:#

a) L�organització o participació en tota
mena d�activitats que serveixin per aconse-
guir els fins esmentats a l�article anterior i,
particularment, conferències, demostracions,
cursos, seminaris, simposis i congressos.#

b) Realització d�activitats de formació, de
forma directa o en col·laboració amb tercers.#

c) Realització directa o mitjançant tercers
d�investigacions, estudis, enquestes i pros-
peccions.#

d) Realització d�actuacions de promoció
de les produccions i ofertes dels agricultors.#

e) La convocatòria de concursos i premis.#

f) Sostenir mitjans de comunicació propis
o col·laborar amb els de tercers contribuint al
seu sosteniment o participant en la seva ges-
tió. Realitzar una tasca editorial sobre qualse-

vol mena de suport.#

g) Contribuir a l�estructuració del sector
agrari en tots els seus àmbits, mitjançant el
suport a la creació de tot tipus d�organitza-
cions en les quals els agricultors siguin els
membres i els destinataris principals de les
seves actuacions. També es podrà contribuir
al sosteniment i manteniment de les associa-
cions o entitats existents.#

h) Afavorir, mitjançant qualsevol sistema,
l�accés dels agricultors als instruments de
previsió social, de crèdit, d�assegurances i de
cooperació.#

i) Realitzar qualsevol altre tipus d�actua-
ció, no inclosa en els apartats anteriors, que
permeti assolir alguna de les finalitats de l�ar-
ticle anterior.#

Article 4#

Objectius prioritaris#

Totes les actuacions esmentades a l�article
anterior es realitzaran preferentment al muni-
cipi de la Garriga i en benefici dels agricul-
tors del propi municipi.#

El Patronat podrà determinar per a cada
iniciativa o actuació l�àmbit que abastarà.#

Article 5#

Domicili#

La Fundació té el seu domicili al Carrer de
Sant Francesc, núm.1£-7, baixos, d�aquesta
població .#

CAPÍTOL II#

REGIM JURÍDIC, PATRIMONI I APLICACIÓ DE
RECURSOS #

Article 6#

Règim jurídic#

La Fundació Pública Agrària de la Garriga
és un organisme autònom de caràcter econò-
mic, creat per l�Ajuntament de la Garriga,
amb personalitat jurídica pública i patrimoni
independent, per al compliment de les finali-
tats i funcions que li atribueixen aquests esta-
tuts.#

L�organisme gaudeix de l�autonomia admi-
nistrativa i econòmica que li reconeix la
legislació i estarà regulat per aquests estatuts
i per les disposicions aplicables de la Llei
7/1985, de 2 d�abril, de bases de règim local;
la Llei 8/1987, de 15 d�abril, municipal i de
règim local de Catalunya; el Reglament d�o-
bres, activitats i serveis dels ens locals, apro-
vat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, d�hisendes
locals. La seva activitat i la forma de contrac-
tació estarà subjecte a les normes de dret
mercantil, civil o laboral aplicables, sens per-
judici de les matèries que exceptuïn aquests
estatuts i de la normativa de contractació
pública Les relacions tutela que correspon-
guin a l�Ajuntament de la Garriga així com
l�exercici de potestats administratives, tenen,
en tot cas, caràcter administratiu . #

Article 7#

Patrimoni#

Constitueix el patrimoni de la Fundació el




