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per la inclusió en el Padró Municipal dHabitants.
Aquesta modalitat es configura com un
servei llançadora amb sortides del Parador
fins a la plaça Montfalcone i viceversa.
Qualsevol ciutadà podrà impugnar aquest
Reglament directament, mitjançant la interposició del recurs contenciós administratiu
previst a la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciós administrativa de 13 de juliol de
1998, el qual shaurà de presentar davant la
Sala del Contenciós del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de 2
mesos, comptats a partir del dia següent de la
publicació íntegra de lesmentada disposició
de caràcter general.
Sant Just Desvern, 14 de juny de 2004.
LAlcalde, Josep Perpinyà i Palau.
022004012699
)

Sant Just Desvern
EDICTE
Aprovada definitivament la modificació
del Reglament del Cementiri Municipal,
segons resulta de lacord plenari del dia 23
de desembre de 2003, es fa públic per a
coneixement general, de conformitat amb
allò que disposa larticle 178.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 dabril, que aprova
el text refós de la llei municipal i de règim
Local de Catalunya, el text sencer de lesmentat reglament que és el següent:
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Art. 1r
A lAjuntament de Sant Just Desvern, com
a titular i propietari del Cementiri del terme
municipal de Sant Just Desvern, li correspon
el ple domini sobre aquest, i dacord amb la
legislació vigent, la seva Direcció, Administració, Reglamentació i aprovació dOrdenances fiscals per a la prestació de serveis o
la realització dactivitats de la seva competència.
Art. 2n
La instal·lació, el sosteniment, el règim i el
govern interior del Cementiri, segons la capacitat i volum exigits per les necessitats de la
població, és competència de lAjuntament i
les realitzarà dacord amb les lleis i les disposicions sanitàries vigents.
Art. 3r
Per a la prestació del servei saplicaran les
tarifes establertes en lOrdenança fiscal
vigent sobre la matèria.
Art. 4t
I. El cementiri municipal serà atès per al
seu manteniment i serveis, pel personal
necessari en cada moment, donades les seves
especials característiques.

II. Els treballs dexecució funerària seran
prioritaris davant dels de manteniment.
CAPÍTOL II
Serveis generals
Art. 5è
El cementiri sobrirà al públic, amb caràcter obligatori, tots els festius de lany, i durant
lhorari i els dies laborables que lAjuntament
aprovi, el qual figurarà anunciat a lentrada
del cementiri.
Art. 6è
Els vehicles de transport de mercaderies
no podran circular pel cementiri sense prèvia
autorització, excepte els vehicles propis del
servei.
Art. 7è
Els visitants del cementiri es comportaran
amb el degut respecte al recinte i a tal efecte
no es permetrà cap acte que directament o
indirectament suposi profanació, i sassabentarà lautoritat competent dels actes que
poguessin produir-se en aquest sentit.
Art. 8è
En loficina del cementiri, hi haurà el
registre públic de totes les sepultures i les
actuacions que les actuacions que shi realitzin, així com els llibres de caràcter obligatori
i que assenyali la legislació vigent.
CAPÍTOL III
Del personal
Art. 9è
Lempresa concessionària del cementiri
adscriurà al servei del cementiri el personal
necessari per la realització dels treballs de
manteniment, neteja i col·laboració en les
tasques funeràries.
Art. 10è
I. La persona oficial de cementiris tindrà
sota la seva responsabilitat una de les claus
dentrada al recinte del cementiri i altres
dependències daquest, procedint a la seva
obertura i tancament a les hores que disposi
lAjuntament i segons aconsellin les diferents
temporades.
II. A lhora de tancament savisarà al
públic pels mitjans necessaris per anunciar
que es procedirà al tancament del recinte.
Art. 11è
La persona oficial de cementiris haurà de
tenir sempre en bon estat de manteniment el
recinte del cementiri
Igualment està obligat a posar a disposició
del públic els estris necessaris per a la neteja
i lembelliment dels nínxols, en especial les
escales o similars, així com a fer els encàrrecs per a persones grans o amb dificultat
daccés a les sepultures de 3r pis i superiors.
Art. 12è
No es permetrà que es realitzi cap inhumació, exhumació, trasllat o altre servei funerari, sense la corresponent autorització per
escrit de lempresa concessionària.
Art. 13è

I. No es permetrà que ningú col·loqui làpides, creus, ni cap altre material, sense la
corresponent autorització expressa de lempresa concessionària.
II. També serà necessària lautorització de
lempresa concessionària per a la modificació i/o reparació de sepultura.
Art. 14è
I. Serà obligació de la persona oficial de
cementiris rebre tots els cadàvers a larribada
dels respectius enterraments, a la porta principal dentrada al recinte del cementiri, i
sencarregarà de traslladar-los al lloc on
hagin de quedar inhumats definitivament. A
més, en tots els casos, recolliran les respectives butlletes dautorització dinhumació
expedides per lAjuntament, indicador de la
sepultura en que haurà de quedar inhumat el
cadàver de què es tracti.
II. En cas dabsència de la persona oficial
de cementiris, aquest haurà de ser substituït
per un altre treballador adscrit al servei, procurant que mai no quedin desatesos els serveis funeraris.
Art. 15è
Cada fossa sidentificarà amb els mitjans o
el material més adients, amb el número dordre que correspongui, igual al del registre
que portarà lempresa concessionària per
facilitar la identificació de les persones titulars i dels cadàvers.
Art. 16è
Serà obligació de la persona oficial de
cementiris la realització dobertura i tapiació
de les sepultures on shi realitzin serveis
funeraris i de la realització daquelles obres
que els siguin encarregades per lAjuntament.
CAPÍTOL IV
Construccions funeràries
Art. 17è
I. Les tombes en general es dividiran en:
nínxols amb ossera o sense, panteons i
columbaris.
II. Totes les sepultures estaran classificades
per sectors i numerades i la seva conservació
anirà a càrrec del titular de la sepultura.
CAPÍTOL V
De les sepultures, títols i titulars
Art. 18è
I. Latorgament duna sepultura és una
concessió de caràcter administratiu, la durada de la qual està regulada pel present reglament.
II. LAjuntament no atorga la concessió
anticipada de nínxols, sinó en el moment en
què es necessiti per enterrar per primer cop
una persona difunta de Sant Just Desvern,
amb empadronament actual o anterior (amb
un mínim de cinc anys en aquest cas). Per
trasllats al cementiri de Sant Just Desvern es
podran concedir columbaris nous en cas
dhaver-nhi de lliures sempre que la persona
difunta a traslladar sigui un santjustenc amb
les mateixes condicions dempadronament
anterior (cinc anys com a mínim).
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Art. 19è
I. El dret funerari sobre nínxols i altres
sepultures implica lautorització dús temporal per al dipòsit de cadàvers o despulles en
aquests i sadquireix mitjançant el pagament
dels drets assenyalats per lOrdenança fiscal i
la subjecció als deures que sestableixen en
el present Reglament. El titular ha de ser una
persona empadronada i resident a Sant Just
Desvern, llevat del cas que el difunt santjustenc no disposi de parents aquí de 1r. grau.
II. El dret funerari temporal, sens perjudici
dels drets adquirits, pot ser a llarg termini o a
curt termini. La duració del primer cas serà
de 25 anys en els nínxols i columbaris i cinc
anys en el segon cas.
En el cas de les tombes i panteons, la
duració de dret funerari temporal serà en tot
cas de 50 anys.
Finalitzats els quals lAjuntament podrà a
petició de la persona titular del dret caducat
o els seus causahavents, renovar el dret funerari a la mateixa sepultura i per un període de
llarg o de curt termini en el cas de nínxols i
columbaris i de 50 anys en tombes i panteons, mitjançant pagament dels drets establerts en lOrdenança fiscal corresponent.
III. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós
i queda subjecte a la regulació del Reglament
present.
Art. 20è
El titular duna sepultura està obligat a
coadjuvar en la conservació del cementiri,
mitjançant pagament dels drets que fixi lAjuntament en la corresponent Ordenança fiscal.
Art. 21è
Als sol·licitants duna sepultura sels lliurarà el títol corresponent, expedit per lAjuntament, en el qual es farà constar totes les
inhumacions i les exhumacions que es realitzin en aquesta sepultura, amb expressió del
dia, mes i any en què shagin dut a terme.
Art. 22è
Les persones titulars duna sepultura tindran dret a dipositar-hi tots els cadàvers o
despulles cadavèriques humanes que desitgin, amb entera llibertat, però subjectant-se
sempre a les regles establertes per a cada cas
depenen del límit de capacitat de la sepultura
i pagament previ dels drets corresponents.
Art. 23è
Cap sepultura en la qual shagi realitzat
alguna inhumació, podrà ser oberta de novament, fins que hagi transcorregut el termini
de 2 anys, sense perjudici de les previsions
de la normativa vigent en cada moment.
Art. 24è
En el moment de realitzar alguna inhumació o exhumació serà imprescindible la presentació prèvia a lempresa concessionària
del corresponent títol acreditatiu de la referida titularitat excepció feta daquelles que es
realitzin per Ordre Judicial, o per tramitació
prèvia del permís a lempresa concessionària
dacord amb els articles 41 a 45 del Regla-

ment present.
Art. 25è
I. No seran permesos els traspassos de titularitat funerària, sense el vist i plau daquests
per part de lAjuntament, els quals hauran de
ser comunicats mitjançant instància dirigida
a lempresa concessionària, signada pel
cedent i el concessionari en prova de conformitat, i per raó dherència o traspàs familiar.
II. No obstant, tots els traspassos que autoritzi lAjuntament sentendran sens perjudici
de tercers, és a dir, solament a efectes administratius.
Art. 26è
I. Seran reconeguts els traspassos per títol
dherència o legat i per successió intestada i
cessió. En els casos de successió intestada i
considerant unipersonal la titularitat de qualsevol tipus de sepultura, els presumptes
hereus hauran de posar-se dacord per designar, entre ells, la persona a qui correspongui
expedir el nou títol de concessió funerària.
II. Serà condició necessària que els sol·licitants aportin, en formular la petició de
traspàs, la documentació en la qual fonamentin el seu dret.
Art. 27è
Aquelles persones tenidores de títols funeraris a qui sels hagi extraviat el títol, podran
obtenir-ne un duplicat mitjançant instància
dirigida a lempresa concessionària sol·licitant-lo previ pagament dels drets corresponents i prèvia divulgació pública de la petició
pels mitjans de costum, sent requisit indispensable que la persona titular al nom del
qual es sol·liciti sigui el mateix que consta als
llibres de Registre de persones titulars de
sepultures.
II. Quan per lús o qualsevol altre motiu,
un títol sofrís deteriorament, es podrà canviar
per un altre digual a nom del mateix titular,
previ pagament de les taxes corresponents.
III. La sostracció o pèrdua dun títol donarà
dret a lexpedició dun duplicat a favor del
titular, també previ pagament dels drets
corresponents.
Art. 28è
Els errors de noms, cognoms o de qualsevol altre tipus en els títols es rectificaran a
instància del titular, prèvia justificació i comprovació.
Art. 29è
No es permetrà el trasllat de cap despulla
cadavèrica que no estigui dacord amb les
disposicions legals vigents que les regulin.
Art. 30è
Queda prohibida la pràctica dinhumacions o exhumacions de forma diferent a la
prevista en la normativa vigent, sota la responsabilitat de qui la practiqui i/o fés practicar.
Art. 31
I. Podrà declarar-se la caducitat i revertirà
en tal cas a lempresa concessionària el dret
funerari en les casos següents:
a) Per ruïna o destrucció interior, no visi-

ble exteriorment, de la sepultura o grup de
sepultures, per transcurs del temps o causes
que transcendeixin de la mera conservació, o
per procediment reglamentari dacord amb
les lleis.
b) Per abandó de la sepultura per part de
la persona titular, considerant-se com a tal
lempobriment i manca de cura de la mateixa
sepultura, previ requeriment municipal.
c) Per la falta de pagament de la taxa
municipal de conservació durant tres anys
seguits, en els supòsits que sigui preceptiva.
d) Per haver finalitzat el dret funerari temporal.
e) Per defunció de la persona titular, sense
perjudici del que disposa larticle 26
II. Lexpedient administratiu de caducitat
en els supòsits a) i b) de larticle present, contindrà la citació del titular el domicili del
qual sigui conegut o, de no ser-ho, publicitat
de lexpedient mitjançant edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, concedint un
termini de 30 dies perquè els beneficiaris,
hereus o afavorits puguin al·legar el seu dret.
La compareixença de qualsevol daquests
amb el compromís de sufragar les obres de
construcció o reparació i la transmissió a
favor seu en el termini que a aquest efecte es
fixi, interrompi lexpedient que sarxivarà
sense més tràmits un cop realitzat. En altre
cas, es declararà la caducitat per acord de
lAjuntament.
III. Declarada la caducitat de qualsevol
classe de sepultura e els supòsits a) i b), lempresa concessionària no podrà novament
concedir dret sobre aquestes a favor de tercers fins que no hagi procedit al trasllat de les
despulles existents a osseres destinades a tal
fi.
IV. En els supòsits c) i d) daquest article,
lexpedient administratiu de caducitat es limitarà a la citació del titular concedint-li un termini de quinze dies por posar-se al corrent
de pagament, transcorreguts els quals sense
que ho faci, es traslladaran les despulles a
lossera general.
V. En cas de caducitat no imputable al
concessionari, aquest podrà reclamar la
devolució de la part proporcional dels drets
de la concessió no gaudida.
Art. 32è
Lempresa concessionària podrà adquirir
per compra a les persones titulars els drets
que tinguessin sobre les sepultures, al preu
que saprovi en lOrdenança fiscal corresponent; i sens perjudici de les cessions gratuïtes, o en compensació de serveis funeraris
que prestin.
Art. 33è
Lempresa concessionària no serà responsable dels robatoris dobjectes dornamentació que puguin produir-se en les sepultures.
CAPÍTOL VI
Inhumacions, exhumacions i trasllats
Art. 34è
Les inhumacions, exhumacions o trasllats
de cadàvers o despulles es regiran per les dis-
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posicions de caràcter higiènico-sanitàries i
del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria,
vigents en cada moment.
Art. 35è
No podran efectuar-se enterraments fora
dels recintes del cementiri, sense lautorització expressa de lAjuntament, sens perjudici
de les autoritzacions sanitàries pertinents.
Art. 36è
No es procedirà a la inhumació de cap
cadàver que no hagi transcorregut 24 hores a
comptar des del moment de la defunció,
assenyalada en la certificació expedida pel
jutjat competent.
Art. 37è
Aquells cadàvers la inhumació dels quals
no pugui realitzar-se immediatament a larribada al cementiri, ja sigui per no haver transcorregut les hores que assenyalen les lleis a
partir del moment en què sha produït la
defunció, o bé per altra causa que ho impedeixi, es dipositaran en el dipòsit de cadàvers
o a la sala dautòpsies, segons procedeixi.
Art. 38è
No podrà obrir-se cap sepultura fins que
no hagin transcorregut dos anys des de lúltima inhumació o cinc si la defunció es va
produir per malaltia infecto-contagiosa, o en
el termini que assenyali el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria o Normativa higiènico-sanitària vigents en cada moment.
Art. 39è
I. El despatx duna inhumació requerirà la
presentació dels documents següents:
a) El títol de la sepultura.
b) Lautorització del jutjat competent.
II. Si el titular fos difunt, o no es pogués
identificar, sautoritzarà la inhumació i un
cop efectuada es requerirà als posseïdors perquè instin al traspàs a favor de qui hi tingui
dret. Igual tràmit se seguirà quan es tracti de
lenterrament del titular.
Art. 40è
En loficina de ledifici del serveis hi haurà
un registre públic de totes les sepultures i les
actuacions que shi realitzin, així com els llibres de caràcter obligatori que assenyali la
legislació vigent als efectes dinscriure les
inhumacions o exhumacions en els llibres de
Registre i en el títol. Els serveis dinhumació
de cadàvers es tramitaran en aquestes oficines, on sexpedirà lordre de servei funerari
per mitjà duna papereta, la qual es lliurarà
per la persona oficial de cementiris, que la
guardarà amb la conformitat, un cop efectuat
el servei.
Art. 41è
El dret del titular a lús exclusiu de la
sepultura en la forma prevista en el Reglament present, serà garantit en tot moment per
lAjuntament. El consentiment del titular per
a la inhumació, sigui de familiars o estranys,
sentendrà deferida vàlidament, amb presumpció iuris et iure pel sol fet de la presentació del títol, sempre que no existeixi
denúncia escrita de sostracció o pèrdua pre-

sentada en el Registre General de lAjuntament, amb tres dies danticipació.
Art. 42è
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
a) Quan sigui el propi titular qui ho
sol·licita, al·legant extraviament del títol.
b) Quan shagi dinhumar el propi titular
sautoritzarà la inhumació sense presentació
del títol a qualsevol persona que comparegui,
sigui o no familiar.
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels qui tinguin
raó a succeir en el dret funerari, prèvia formalització documental.
Art. 43è
Lexhumació dun cadàver o despulles per
a reinhumar-les fora del recinte requerirà la
sol·licitud del titular del dret funerari i el
transcurs dels terminis assenyalats en aquest
Reglament des de lúltima inhumació, així
com lautorització prevista en la normativa
general sobre la matèria.
Art. 44è
Sexceptuen del requisit del termini les
exhumacions següents:
a) Les decretades per resolució judicial,
que es realitzaran en virtut de lordre corresponent.
b) Es requerirà la presència del titular sanitari competent en ordre legal, per aquestes
actuacions, en els casos que assenyalin les
lleis o en altre cas lautoritat competent en la
matèria.
Art. 45è
I. El trasllat dun cadàver o de despulles
cadavèriques duna sepultura a una altra del
mateix cementiri exigirà el consentiment dels
titulars dambdós drets i serà necessari que es
tingui en compte el transcurs dels terminis
establerts per les disposicions legals vigents.
II. Quan interessi el trasllat dun cadàver o
despulles dipositades en sepultura el títol de
dret funerari de la qual figuri a nom de persona difunta, perquè pugui ser autoritzat haurà
de sol·licitar-se prèviament el traspàs a favor
del nou titular. La sol·licitud de trasllat amb
motiu dinhumació en una altra sepultura
sautoritzarà de manera immediata, sense
perjudici de la formalització de traspàs en un
moment posterior i sens perjudici dels supòsits de cessió.
Art. 46è
Quan el trasllat hagi defectuar-se dun
cementiri a un altre, dintre o fora del terme
municipal, haurà dacreditar-se mitjançant
documents que certifiquin lacompliment
dels requisits exigits per les disposicions
legals vigents.
Art. 47è
I. Quan sigui necessari practicar obres de
reparació en sepultures que continguin cadàvers o despulles, es traslladarà a nínxols dautorització temporal, sempre que no shi oposin les disposicions referents a exhumació, i
seran retornats a les seves primitives sepultures un cop finalitzades les obres. Quan es

tracti dobres de caràcter general, el trasllat
es realitzarà dofici a sepultures de la mateixa
categoria i condició que seran canviades per
les antigues, deixant constància formal del
trasllat i expedint-se els nous títols corresponents.
II. Excepte en els casos apuntats, lobertura
duna sepultura exigirà sempre la instrucció
per lAjuntament de lexpedient justificant els
motius que existeixin i lautorització expressa
de la referida operació.
Art. 48è
Estan exempts del pagament de taxes, les
inhumacions de beneficència.
CAPÍTOL VII
Art. 49è
I. Al cementiri municipal es disposarà de
columbaris, on només shi podran dipositar
despulles incinerades amb urnes tancades, o
restes humanes procedents de trasllats.
II. Els columbaris es regiran per la normativa general del Capítol V, corresponent a les
sepultures i al dret funerari.
CAPÍTOL VIII
De ledifici de serveis
Art. 50è
Ledifici de serveis que albergarà la Sala
de vetlla, la Sala de cerimònies i les
dependències destinats a oficina dinformació i a serveis administratius, constitueix un
servei públic complementari dels servei del
cementiri.
Art. 51è
Tindran dret a la seva utilització, previ
abonament de les taxes corresponents, totes
aquelles persones que estiguin empadronades en el municipi. També es podran atendre
les peticions relatives a aquells difunts que,
bé essent fora del municipi es trobin en trànsit o amb destinació a daltres cementiris, i
així ho sol·licitin.
Art. 52è
Lhorari de visita o presència en les
instal·lacions de ledifici per part de les persones usuàries o visitants, serà determinat per
lAjuntament i abastarà tots els dies de lany.
Sota cap concepte les persones usuàries
i/o visitants podran romandre dins les
dependències de ledifici de serveis fora de
lhorari establert.
Art. 53è
Les persones usuàries i visitants, només
tindran accés als espais destinats a lús públic
i sota cap concepte podran accedir a les
zones de serveis, que romandran limitades al
personal del serveis, als empleats de les
empreses funeràries, personal sanitari, o personal autoritzat expressament que tinguin
vinculació amb el servei del tanatori.
Art. 54è
La sala de cerimònies podrà ser utilitzat
per lacomiadament de la persona difunta,
podent-se determinar el tipus dacte a celebrar, i també la persona oficiant, segons que
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la cerimònia sigui religiosa o civil. La durada
màxima d lacte, en qualsevol cas, serà duna
hora.
Art. 55è
Les Sales de Vetlla romandran tancades al
públic durant el temps que no hi hagi familiars, els quals hauran de comunicar a recepció, tant la seva arribada com la sortida, per
tal de procedir al tancament.
Art. 56è
No serà permesa lentrada de menjar o
beure en el recinte.
Art. 57è
El personal adscrit a ledifici tindrà cura
que el comportament dels usuaris sigui en tot
moment ladequat al lloc.
Art. 58è
No sadmetrà en el recinte cap tipus de
promoció de venda, ni oferiment de serveis,
vinculats o no al servei funerari.
Art. 59è
Dins ledifici es troben loficina dinformació i gestió del cementiri. En aquesta oficina
es podran dur a terme totes les gestions, contractacions i tràmits administratius que afectin tant a ledifici de serveis com a la gestió
del cementiri dins lhorari establert per lAjuntament.
Art. 60è
Llevat dautorització expressa concedida
pel concessionari, no estarà permès a linterior del tanatori, la realització de filmacions o
fotografies a les persones usuàries i/o visitants.
Art. 61è
En finalitzar la cerimònia religiosa o civil,
el cadàver serà conduït directament a la
sepultura per a la seva inhumació o bé partirà cap al seu lloc de destí. En el cas de falta
de llicència o de qualsevol impediment de
tipus legal, el difunt es dipositarà en les cambres frigorífiques, i només a petició de les
persones interessades i previ abonament de
la taxa corresponent es tornarà a la Sala de
Vetlla, sempre que hi hagi disponibilitat.
Art. 62è
La conducció de la persona difunta des de
la sala de cerimònies a la sepultura, sefectuarà per mitjà dun cotxe fúnebre junt amb
les ofrenes florals.
Disposició transitòria
1a. Les modificacions introduïdes en el
Reglament saplicaran únicament a les concessions de dret funerari que satorguin a partir de lentrada en vigor del reglament present. Per les declaracions de caducitat que
sintrodueixin en el Reglament es computarà
el temps dabandó transcorregut fins el
moment present, als efectes de la presumpció
que sestableix (art. 31.5.6).
2a. LAjuntament reconeixerà els drets
funeraris atorgats a perpetuïtat en concessions atorgades amb anterioritat a lentrada
en vigor del present Reglament. En el suposat
de que circumstàncies dinterès públic moti-

vin la revocació de la concessió dels drets
funeraris, es procedirà individualment, a
expropiar i indemnitzar amb subjecció a la
normativa aplicable, la pèrdua daquells
drets.
Disposició derogatòria
Amb la promulgació del Reglament present queda derogat el Reglament de Cementiris de lAjuntament de Sant Just Desvern,
aprovat amb data de 25 de juliol de 1909,
així com les disposicions que poguessin contravenir les normes aquí contingudes.
Sant Just Desvern, 23 de desembre de
2003.
LAlcalde, Ramon López i Lozano.
Laprovació definitiva de lesmentada
modificació del Reglament del Cementiri
Municipal exhaureix la via administrativa.
Contra aqueixa els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala daquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un
termini màxim de dos mesos, a comptar des
de lendemà de la data de la seva publicació,
tot això sens perjudici dinterposar aquells
altres recursos i accions que es considerin
procedents.
Sant Just Desvern, 3 de juny de 2004.
LAlcalde, Josep Perpinyà i Palau.
022004012779
)

Sant Pere de Riudebitlles
ANUNCI
Anunci de lAjuntament de Sant Pere de
Riudebitlles, sobre laprovació definitiva del
projecte de construcció dun mur de contenció de terres al c/ del Sol, 54.
No havent-se presentat al·legacions en el
període dinformació pública, de conformitat
amb lacord inicial del Ple de la Corporació
de 17 de març de 2004, resta definitivament
aprovat el Projecte de construcció dun mur
de contenció de terres al C/ del Sol, 54. La
qual cosa es fa pública de conformitat amb
larticle 38.2 del ROAS, Decret 179/1995, de
13 de juny.
Contra aquest acord, que és acte definitiu
a la via administrativa, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de lendemà de la
publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. Potestativament es pot
interposar recurs de reposició davant el Ple,
en el termini dun mes a comptar des del dia
següent al de la publicació del present anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA P ROVÍNCIA . El
recurs de reposició sentendrà desestimat si
no es resolt o no es notifica de forma expressa en el termini dun mes des de la data dinterposició del mateix. Contra la desestimació
expressa o presumpte del recurs de reposició
referit podeu interposar recurs contenciós

administratiu davant la Sala Contenciosa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar des de
lendemà de la recepció de la notificació de
la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis
mesos a comptar de lendemà del dia en que
el referit recurs de reposició shagi dentendre
desestimat de forma presumpte. No obstant
això, podreu interposar qualsevol altre recurs
si ho considereu convenint.
Sant Pere de Riudebitlles, 14 de juny de
2004.
LAlcalde, Joan Martí Guasch.
022004012542
)

Sant Vicenç de Montalt
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de
data 3 de juny de 2004, acordà laprovació
inicial de lEstudi de Detall ED-AM, Parcel·la
8 del Camí del Pedró, la qual cosa es fa
pública durant 20 dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler danuncis de la
Corporació, per a possibles reclamacions.
Transcorregut aquest termini sense que shagi
produït cap reclamació, sentendrà aprovat
definitivament, sense necessitat de nou
acord.
Sant Vicenç de Montalt, 16 de juny de
2004.
LAlcalde, Lluís Bisbal i Pujol.
022004012659
)

Sant Vicenç de Montalt
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió de
data 3 de juny de 2004 aprovà inicialment el
Plec de clàusules administratives particulars
per a la contractació del servei de manteniment, conservació i reparació de vies públiques i instal·lacions municipals (paleteria),
mitjançant concurs obert i tramitació ordinària, el qual es transcriu com annex al present
edicte. La qual cosa se sotmet informació
pública pel termini de vint dies naturals mitjançant anunci al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler danuncis de la Corporació a efectes de possibles reclamacions. En el
cas que, dins el termini dexposició pública,
no fos presentada cap reclamació, lesmentat
Plec de Clàusules Administratives particulars
sentendrà aprovat definitivament, sense
necessitat dun nou acord.
Simultàniament, va declarar obert el concurs públic a què es fa referència, obrint-se
un termini de vint-i-dos dies naturals, comptadors des de lendemà de la darrera publicació de lanunci, per a la presentació de
sol·licituds, i es procedirà en el dia que per-

