DECRET

Segon. Atès que en data 1 d’agost de 2017 es va signar acta de traspàs efectiu de
servei públic i presa de possessió d’instal·lacions amb la finalitat de procedir a
l’assumpció per part de VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS,
SL del servei públic de cementiri municipal i presa de possessió de les instal·lacions,
en virtut de la formalització del contracte indicat al punt anterior.
Tercer. Atès la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19 degut a la qual es va
declarar estat d’alarma per Decret 463/2020, de 14 de març, que ha estat prorrogat en
sis ocasions, i que va fer necessari el tancament de l’equipament municipal de
cementiri municipal al públic.
Quart. Vist el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa amb territori de
Catalunya (publicat al DOGC 8158 de 19.06.20) i la Resolució SLT/1429/2020, de 18
de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per
prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, en
relació amb l’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
DECRETO:
Primer. Reobrir el cementiri de Sant Fruitós de Bages en les mateixes condicions a les
establertes amb anterioritat a la declaració d’estat d’alarma per Decret 463/2020, de 14
de març en el contracte per la concessió per a diversos títols vinculats a la
competències municipals en matèria de serveis funeraris, si bé al qual caldrà respectar
totes les mesures establertes a l’esmentada Resolució SLT/142972020 de 18 de juny,
essent les més significatives les establertes al dispositiu segon, apartat 1, 2, 4 i 5, dels
quals se’n fa la transcripció literal:
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Primer. Atès que en data 20 de juliol de 2017 es va signar entre l’Ajuntament i
l’empresa VI-GIN-COST 2015 CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL. el
contracte per la concessió per a diversos títols vinculats a les competències municipals
en matèria de serveis funeraris, prèvia adjudicació del mateix per acord de la Junta de
Govern Local de data 17 de juliol 2017, després de la tramitació del corresponent
procediment de contractació administrativa.

Número: 2020-0879 Data: 23/06/2020

Sobre reobertura al públic del cementiri municipal en el marc de la crisi sanitària
provocada pel COVID-19.

DECRET

Àdria Mazcuñán Claret (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 23/06/2020
HASH: 34235be301d1a2b5290df1a4901ef739
Josep González Ballesteros (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 23/06/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

Departament: Cementiri i serveis funeraris
Procediment núm.: 1337/2017
Nom: Seguiment concessió per a diversos títols vinculats a
les competències municipals en matèria de serveis
funeraris

(...)
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Número: 2020-0879 Data: 23/06/2020

DECRET

(...)

Quart. Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan
titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Tercer. Notificar aquest decret a l’empresa concessionàra VI-GIN-COST 2015
CENTRE DE NEGOCIS EMPRESARIALS, SL, a les empreses funeràries de treball
habitual al cementiri de Sant Fruitós de Bages i a la Policia Local, pels seu
coneixement i efectes.

DECRET

Segon. Deixar sense efectes les mesures de restricció d’entrada a l’equipament
anteriorment decretades en virtut de l’estat d’alarma.

Participació de la persona que firma
L’Alcaldessa, disposa

Participació de la persona que firma
secretari, dona fe

Àdria Mazcuñán i Claret,
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DECRET

Josep González Ballesteros, transcrivint-lo
al llibre de resolucions d’Alcaldia

