Sol.licitud d’ofertes per a subministrament de títols de nínxol amb bossa, amb
text personalitzat.
Expedient 1413/2020
Atesa la necessitat de cobrir de forma immediata el subministrament de títols de nínxol
amb bossa, amb text personalitzat i amb les següents característiques:


Quantitat: 300 exemplars



Mesura de la bossa: 140 mm x 240 mm.



Color de la bossa: taronja



Text de la Bossa personalitzat segons el model que s’indica a l’arxiu adjunt
(Bossa.pdf).



Mesura del Títol: 120 mm x 210 mm



Tapa del títol de cartó gris personalitzat segons el model que s’indica a l’arxiu
adjunt (Tapa.jpeg).



Títol interior personalitzat segons el model que s’indica a l’arxiu adjunt (TITOL
NÍNXOL interior mostra.pdf).



Preu base de licitació del contracte: 1.350,00 i 283,50 euros d’IVA al 21 per 100



Termini d’entrega: 15 dies naturals. El subministrament s’entregarà a la Paeria
de Balaguer i el servei inclou el transport.



De conformitat amb l’article 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, els contractes menors podran adjudicar-se
directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb
l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les
normes establertes en l'article 118; a aquests efectes, els criteris de selecció de
les ofertes rebudes seran els definits a l’article 145.2 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, directament vinculats a l’objecte del contracte, tenint en
compte la millor relació qualitat-preu, i a títol informatiu els següents:

a) Criteris econòmics: preu de l’oferta (preu més baix).

Codi Validació: 7GXZD497XF4XMKDYFFF3AXPYN | Verificació: https://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

(preu total del contracte: 1.633,50 euros).

Les persones interessades que desitgin presentar una oferta poden fer-ho, mitjançant
un correu electrònic a l’adreça electrònica que s’indica a continuació i, com a màxim,
fins a les 14:00 hores del dia 4 de novembre de 2020.
Sra. Teresa Viola Solé
Responsable del contracte
Plaça del Mercadal, 1, 25600, Balaguer
E-mail: contractacio@balaguer.cat
Telèfon: 973 44 52 00
Totes les ofertes rebudes han de contenir el preu del pressupost i l’IVA corresponent, i
la resta de característiques que permetin valorar la seva relació qualitat-preu.
Balaguer, a la data de la signatura electrònica.
La responsable
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

CEMENTIRI MUNICIPAL
DE

BALAGUER
TÍTOL DE DRET FUNERARI
a favor de

Balaguer,

d

de

CEMENTIRI MUNICIPAL
DE

BALAGUER

TÍTOL DE CONCESSIÓ
DE
DRET FUNERARI

A favor d’En/Na

AJUNTAMENT DE BALAGUER
CEMENTIRI MUNICIPAL
En ús de la facultat atorgada als ajuntaments per l’Article 50 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, publicat per Decret núm. 297/1997 de 25 de novembre (DOG núm. 2528 de 20 de juliol) i de conformitat amb l’ordenança reguladora dels cementiris municipals i altres normes vigents, aquest Ajuntament ha
resolt lliurar a
veí de

i amb DNI núm.

el dret funerari per 50 anys sobre el (1)

,

número
, restant el concessionari subjecte a

les obligacions i normes vigents.
Per l’esmentada concessió el sol·licitant ha satisfet la quantitat de

euros

del qual pagament, el present TÍTOL serveix de resguard.
Balaguer, a
Vis i plau

d

de 20
EL SECRETARI

L’ALCALDE

Sugrañes Editors, SL

(1) Tipus de sepultura (nínxol, columbari, panteó, etc.)

REGISTRE D’INHUMACIONS
Núm.

NOM I COGNOMS

Edat

I TRASLLATS
Dia

Mes

Any

OBSERVACIONS

NORMATIVA VIGENT
TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS
Es consideraran vàlides les cessions a títol gratuït del dret
funerari sobre sepultures per actes intervius a favor de familiars
del titular en línia directa i col·lateral fins a quart grau, com
també l’efectuat a cònjuges o persones que acreditin llaços
d’afectivitat i convivència amb el titular per un mínim de cinc
anys anteriors a la transmissió. També es consideraran vàlides
aquelles que es facin a favor d’hospitals, entitats benèfiques o
religioses amb personalitat jurídica d’acord amb la llei.
El titular del dret funerari podrà renunciar-hi, sempre que en la
sepultura corresponent no hi hagi restes inhumades, mitjançant
la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament. Si hi existissin
restes, i transcorreguts els terminis previstos a l’Article 18, es
traslladarien a l’ossera general, quedant el nínxol lliure per tal
que l’Ajuntament en pogués atorgar una nova concessió.
PÈRDUA O CADUCITAT DEL DRET FUNERARI
Per abandonament de la sepultura. Es considerarà abandonament el transcurs de quatre anys des de la mort del titular,
sense que els hereus i persones subrogades per herència o altres títols, hagin instat l’Ajuntament el canvi de nom. Igualment
quan hagin passat tres anys des de l’últim pagament de la taxa
de conservació.

