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EDICTE 
 
La Batllia de l’Ajuntament d’Alcúdia, mitjançant Resolució núm. 250/2018 de data 20 de febrer de 2018, ha 
declarat extingits els drets funeraris temporals respecte de vàries sepultures municipals del cementiri 
d’Alcúdia, manant l’exhumació de les restes, la seva neteja i col·locació en unitats de conservació especials, 
així com la re-inhumació d’aquestes en un altra sepultura municipal als efectes de la seva conservació. 
D’acord amb el que disposa l’ordenança municipal del cementiri i de policia sanitària mortuòria, es 
concedeix als interessats un termini de 15 dies hàbils perquè puguin sol·licitar l’exhumació i trasllat de les 
restes dels seus familiars. 
  
Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i i al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de 
l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes establerts a l’article 45 de la 
Llei 39/2.015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
Contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les/els interessades/ts poden interposar de 
forma alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en 
el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la notificació de la present resolució, o bé directament 
recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el 
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució; tot això sense 
perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents. 
 
Alcúdia, 6 de març de 2018 
El primer tinent batle, 
 
 
 
 
 
 
Pere J. Malondra Sánchez 
 
DECRET DE BATLIA______________________________________________                                                                         
 
Vist l’expedient sobre regularització del servei municipal del cementiri, iniciat per providència d’aquesta 
Batllia de dia 20 de febrer de 2018 i vist l’informe del tècnic de Sanitat on s’informa de les necessitats a 
resoldre, solucions, requisits i tràmits, així com sobre les especialitats procedimentals a seguir per a la millor 
resolució de l’expedient, aquesta batllia, 
 

DISPOSA 
 

Primer.- Declarar extingits els drets funeraris temporals respecte de les sepultures del cementiri municipal 
d’Alcúdia que s’indiquen a continuació, i ordenar que es procedeixi a l’exhumació, neteja i col·locació de les 
restes en unitats de conservació especials, així com la re-inhumació a la tomba 449 de la Zona 1 del 
cementiri municipal, d’aquelles restes que no hagin estat reclamades pels possibles familiars o interessats 
durant el termini de 15 dies hàbils des de la notificació o publicació d’aquesta resolució. 
 

Sepultures i nínxols afectats 
 

ZONA CEMENTIRI 
NÚM. 

SEPULTURA NÍNXOL 
   

Zona Nínxols 2 1-19 individuals 
Zona Nínxols 2 21-29 individuals 
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Zona Nínxols 2 31-33 individuals 
Zona Nínxols 2 36-39 individuals 
Zona Nínxols 2 79-90 individuals 
Zona Nínxols 2 167 1-10 
Zona Nínxols 2 168 1-10 
Zona Nínxols 2 169 1-10 
Zona Nínxols 2 170 1-10 

 
Segon.- Notificar aquesta resolució a tots aquells familiars dels difunts dels quals es tingui constància i 
resultin identificats o de possible identificació, concedint-los un termini de 15 dies hàbils perquè puguin 
sol·licitar l’exhumació i trasllat de les restes dels seus familiars. 
 
Tercer.- Donar publicitat a aquesta resolució mitjançant un anunci en el butlletí oficial de les Illes Balears 
als efectes de garantir el seu coneixement per tots aquells que puguin resultar interessats en l’expedient, 
permetent-los així, fer efectius els seus drets respecte de les restes de les sepultures afectades, d’acord amb 
les previsions de l’apartat segon d’aquesta resolució. 
 
La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes pertinents  
 
Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d’un mes des de la notificació, davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, d’acord amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de la notificació, davant els jutjats contenciosos 
administratiu de Palma de Mallorca d’acord amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
No obstant l’anterior es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. 
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