DECRET
Sobre mesures excepcionals de competència municipal a dur a terme al
cementiri de Sant Fruitós de Bages mentre vigeixi la situació de crisi sanitària
provocada pel COVID-19.

Tercer. Instar la personació d’una patrulla de la Policia Local quinze minuts
abans de l’hora de l’enterrament prevista a sol·licitud de l’empresa
concessionària del servei als efectes de garantir el compliment de les
mesures de seguretat pertinents.
Quart. 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.
Cinquè. 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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Segon. Permetre l’accés al recinte del cementiri per donar sepultura a
persones que causin defunció mentre vigeixi la situació de crisi sanitària
fins a un màxim de DEU persones, que hauran de guardar la distància
entre elles d’un mínim de 2 metres i amb les mesures de protecció
establertes normativament en cada moment.

DECRET

“Primer. Autoritzar inhumacions al cementiri de Sant Fruitós de Bages que
hagin d’ésser realitzades de manera urgent sense que s’hagi d’esperar al
venciment del termini de 24 hores des de la defunció, sempre que no hi
hagi impediment normatiu al respecte ni això sigui contrari a la voluntat del
difunt expressada anteriorment en vida o a la dels seus hereus i/o familiars
directes prèviament consensuada, permetent l’enterrament en l’hora que
aquests darrers demanin, si bé, i atenent a les circumstàncies actuals al
municipi, dins la franja horària habitual durant el dia en que aquells es
venen realitzant.

Número: 2020-0447 Data: 30/03/2020

Primer.- En data 27 de març de 2020 es va dictar el decret d’alcaldia 2020-0439 sobre
mesures excepcionals de competència municipal a dur a terme al cementiri de Sant
Fruitós de Bages mentre vigeixi la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19,
la part dispositiva del qual era:

Josep González Ballesteros (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 31/03/2020
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

Joan Carles Batanés Subirana (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/03/2020
HASH: 1e900fc3833eba31ca492b328ef148aa

Departament: cementiri i serveis funeraris
Procediment núm: 1337/2017
Nom: Gestió concessió cementiri i serveis funeraris

Segon.- En data 30 de març de 2020 s’ha publicat al BOE nº88 la Ordre
SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s’estableixen mesures excepcionals en
relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi per el
COVID-19, d’aplicació a tot l’estat, que s’adjunta al present.
Tercer.- En data 28 de març de 2020 s’ha publicat al DOGC el Decret-llei 10/2020, de
27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a
l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.
En virtut de l’anterior,

Segon.- Notificar aquest decret a l’empresa concessionària 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.
Tercer.- 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.

Participació de la persona que firma
L’Alcalde, disposa

Participació de la persona que firma
secretari, dona fe transcrivint-lo al llibre de
resolucions de l’alcalde

Joan Carles Batanés Subirana,
Josep González Ballesteros
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Es mantenen la resta de disposicions contingudes al decret 2020-0439, que s’hauran
d’interpretar a la llum de l’Ordre SND/298/2020 i Decret-llei 10/2020 indicats.
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Primer.- Deixar sense efecte l’apartat dispositiu SEGON del decret 2020-0439, de 27
de març sobre mesures excepcionals de competència municipal a dur a terme al
cementiri de Sant Fruitós de Bages mentre vigeixi la situació de crisi sanitària
provocada pel COVID-19, apartat que ha de quedar substituït pel disposat a l’Ordre
SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s’estableixen mesures excepcionals en
relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi per el
COVID-19 (BOE nº 88 de 30 de març de 2020), que s’adjunta.

Número: 2020-0447 Data: 30/03/2020

RESOLC

