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Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en Primera Convocatòria el dia 
24 d’Octubre del 2011 

 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de 29 de setembre de 2011 
 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres que componen el Ple. 
 
 
2. Resolucions d'Alcaldia del número 939/11 a 1044/11 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions obrantes en l'expedient 
de Ple. 
 
 
3. Sorteig de taules electorals 
 
Per la Presidència s'indica que en compliment de l'establit en l'article 26 de la Llei 
7/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General, es va a procedir a la designació, 
per sorteig públic i a través de mitjans informàtics dels Presidents i Vocals de les 
Taules Electorals que hauran de constituir-se el pròxim dia 20 de novembre en 
ocasió de l'elecció a Corts Generals. 
 
[.../...] 
 
4. Expedient de suplement de crèdit 2/2011 
 
Intervé el Ponent de la Comissió d'Hisenda, D. Francisco A. Monmeneu per a indicar 
que en compliment del que es disposa en el RD Llei 8/2010 de 20 de maig pel qual 
s'aproven mesures extraordinàries de reducció del dèficit públic se sotmet a la 
consideració del Ple el dictamen emès per la Comissió d'Hisenda pel qual se 
sol·licita l'aprovació de l'expedient 2/11 de suplement de crèdit pel qual s'afecta 
del Romanent Positiu de Tresoreria per a despeses generals l'import de 110.000 
euros a l'amortització del préstec concedit per La Caixa en l'exercici de 2010 amb la 
referència 311353867-43. 
 
Exposa que la decisió d'amortització d'aquest préstec s'adopta per entendre que 
l'interès aplicat és superior a la resta de les operacions de préstec concertades. 
 
Concloses les intervencions el Ple de la Corporació, de conformitat amb el dictamen 
emès per la Comissió Informativa d'Hisenda, per unanimitat acorda: 

 
 

Primer-. Aprovar inicialment l'expedient S.C 2/11 de modificació de crèdit del 
Pressupost Municipal mitjançant un suplement de crèdit sobre les partides 
que s'indiquen a continuació: 

 Ingressos 

PARTIDA DENOMINACIO SALDO 
ANTERIOR MODIFICACIO SALDO 

 DEFINITIU 
87010 Remanent de Tresoreria per a 

Despeses Generals * 
1.629.540,80 110.000,00 1.739.540,80 

 
*Import derivat de diverses modificacions, S.C.1/2011C.E.1/2011, I.R.2/2011 
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Despeses 

PARTIDA DENOMINACIO SALDO 
ANTERIOR MODIFICACIO SALDO 

DEFINITIU 
01302-913 Amortizac. Préstec La Caixa 2010 

(311352867-43) 
42.954,56 110.000,00 152.954,56 

 
 

Segon-. Declarar necessaris i urgents les referides despeses i la insuficiència 
d'altres mitjans de finançament. 
 
Tercer.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze 
dies hàbils a explicar des del següent de la seua publicació en el BOP, posant 
a la disposició del públic la documentació corresponent, perquè durant 
l'esmentat termini els interessats puguen examinar-la i presentar 
reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
 
Quart-. Que se done compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i 
suggeriments que es formulen, que si s’escau, es resoldran en el termini d'un 
mes. Si en el termini d'exposició al públic no s'hagueren presentat 
reclamacions, la present modificació s'entendrà aprovada definitivament. 
 
Cinqué.- Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum de la 
mateixa per capítols en el tauler municipal d'anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

 
5. Règim de concessió de drets funeraris  
 
Pel Secretari es dóna lectura a la proposta continguda en el dictamen de la 
Comissió emès en sessió de 20 d'octubre de 2011. 
 
El Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el dictamen emès per la comissió 
informativa Economia i Hisenda, Personal i Seguretat Ciutadana, Modernització i 
Noves Tecnologies, Desenvolupament de Comerç Local i Industrial, adopta el 
següent acord: 
 

Primer: L'ordre d'inhumació en les seccions creades en ocasió de les recents 
obres d'ampliació del Cementeri començarà en les unitats d'enterrament 
corresponents al nínxol 1, cos 12, secció 34. 
 
Segon: La reserva per a la seua concessió íntegra per cossos sencers 
s'efectuarà en les unitats d'enterrament corresponents als cossos del nº 38 al 
42 (inclusivament) de la secció 34. 
 
Tercer: La titularitat dels nínxols s'atorgarà d’acord a les següents 
condicions:  
 

Durada de la Concessió.- La concessió s'atorgarà pel període màxim 
legal de 99 anys, establit en l'Art. 79 del RD 1372/86 de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. 
 
Obligacions del concessionari.- El concessionari vindrà obligat a 
mantenir el domini públic, objecte de la cessió, en les degudes 
condicions de seguretat, salubritat i ornato públic. 
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L'incompliment d'aquestes obligacions faculta a l'administració perquè, 
en execució subsidiària, es realitzen les obres de conservació 
necessàries repercutint el seu cost en el concessionari. 
 
Relació entre el concessionari i tercers.- La concessió s'atorga, 
excepte dret de propietat i sense perjudici de tercers, no constituint 
limitació a l'exercici de potestat administrativa, que està emparada en 
disposicions legals. 
 
Les controvèrsies d'índole jurídic-privat que se susciten, en relació a 
l'exercici dels drets d'enterrament i, que no afectant al domicili públic, 
es deriven de la concessió, se substanciaran davant els òrgans 
competents de la jurisdicció civil. 
 
Titularitat de la concessió i designació de beneficiaris.- La titularitat 
del dret funerari faculta per a designar a la persona o persones que a 
cada moment poden ser inhumades en la unitat d'enterrament que 
corresponga, a més del propi titular de dret. Iguals drets assisteixen al 
beneficiari o hereus després de la defunció del causant. 
 
La transmissió intervivos del dret només podrà fer-se amb caràcter 
gratuït a persones unides per vincle de consanguinitat fins al quart grau 
d'afinitat. 
 
La designació del beneficiari “mortis causa” podrà fer-se en el mateix 
moment d'expedició del títol, o en posterior compareixença en el 
negociat i subscripció de l'acta corresponent. 
 
Podrà així mateix designar-se en tot moment beneficiari diferent del ja 
nomenat, beneficiari substitut per a cas de premoriència del designat. 
 
No obstant açò, prevaldrà la disposició testamentària expressa que siga 
de data posterior a l'última designació feta davant l'Ajuntament, si 
s'acredita per l'interessat que tal clàusula és l'última voluntat del titular 
sobre aquest particular. 
 
S'entendrà que no existeix beneficiari designat quan hagués mort amb 
anterioritat al titular sense que existisca substitut nomenat. 
 
A falta de beneficiari, succeirà en el dret d'hereu testamentari i, 
mancant tots dos, la successió del dret funerari deferirà conforme a les 
normes reguladores de la successió intestades del Codi Civil. 
 
Els canvis de titularitat i les relatives a l'assignació de beneficiaris 
requereixen en tot cas forma escrita. 
 
L'Ajuntament només reconeixerà la condició d'hereu-beneficiari 
testamentari o ab-intestato, prèvia l'acreditació fefaent, o almenys, 
suficient per a açò. 
 
En el supòsit de ser diversos els anomenats a la successió i acreditada 
tal condició, deuran en compareixença davant el negociat o mitjançant 
instrument públic, determinar quin d'ells és el beneficiari del dret 
funerari. 
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El trasllat de restes per raons d'interès particular, només podra ser 
autoritzat quan s'acredite el consentiment de la totalitat de les 
persones que ostenten la condició d'hereus forçosos o legitimaris. 
 
Quantes qüestions puguen plantejar-se entre interessats al dret 
funerari, que no puguen ser resoltes conforme a les normes que 
antecedeix, o a falta d'acord quant a la persona que haja de figurar 
com a beneficiari únic, hauran de resoldre-les davant la jurisdicció 
competent la fallada de la qual vincularà a l'Ajuntament. 
 
Cànon de la Concessió: S'estableix un cànon de la concessió per la 
totalitat del període de vigència de la mateixa. 
 
Règim Sancionador: Seran considerades infraccions greus, sancionades 
amb la resolució de la concessió les següents: 

 
 L'incompliment reiterat de les obligacions de conservació que 
comporten una greu situació d'abandó o estat ruïnós del domini 
públic l'ús del qual es concedeix. 
 L'ús anormal del domini públic concedit. 
 La realització d'actes jurídics de qualsevol tipus que impliquen 
la transmissió onerosa de les facultats inherents al dret funerari 
concedit. 
 

Extinció de la concessió.- La concessió s'extingirà: 
 

 Per falta de pagament del cànon 
 Pel transcurs de termini de la concessió  
 Per renúncia del concessionari 
 Per revocació de la concessió derivada d'infracció greu per  
     incompliment d'obligacions del concessionari. 

 
Règim Jurídic.- L'exercici del dret funerari que s'atorga haurà 
d'acomodar-se a les disposicions que en matèria de policia mortuòria, 
resulten a cada moment d'aplicació. 


